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 1( گزینة 156سوال 

 افزایش فشار ریشه ای سبب افزایش خروج قطرات آب از انتها و لبة برگ ها می شود. 

 بررسی سایر گزینه ها: 

 ( برای حرکت آب و امالح نیازمند مکش تعرقی می باشیم.2گزینة

 ( جذب آب به دنبال تحمع مواد محلول در یاخته های نگهبان روزنه ، باعث باز شدن روزنه های هوایی می شود.3گزینة

 می شود. ( کاهش بخار آب هوای اطراف سبب افزایش تعرق و خروج آب از منقذ بین یاخته های نگهبان 4گزینة

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 3گزینة ( 157سوال 

 راساسب یبند میتقس نیکرد. ا میتند و کند تقس یها اختهیتوان به دو نوع  یرا م یا چهیماه یها اختهیطبق متن کتاب درسی ، 

تار های کند برای حرکات استقامتی و تارهای تند را دارند. اختهیبدن هر دو نوع  یها چهیاز ماه یاریسرعت انقباض است. بس

 برای انقباضات سریع!

 بررسی سایر گزینه ها(

برای هیچ یک از عضالت بدن انسان صادق نیست ، زیرا در عضالت بدن عالوه بر کراتین فسفات ، مواد دیگری ( این مورد 1گزینة

 نیز در تولید انرژی نقش دارند .

 ( این مورد برای همة عضالت اسکلتی بدن انسان صادق است. 2گزینة

ای ناقل عصبی در سطح تارعضالنی قرار دارند ، ( این مورد برای هیچ یک از عضالت اسکلتی صادق نیست، زیرا گیرنده ه4گزینة

 نه درون تار !!!!!

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 1( گزینة158سوال 

آنها  ةلحم از دادن مورچه ها مانع یبا فرار که کنند یو منتشر م دیتول ییایمیش بیترک یشوند، نوع یم باز ایآکاس یگل ها یوقت

 شود. یم افشان گرده یبه زنبورها
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 بررسی سایر گزینه ها:

 ( ترکیبات شیمیایی مانع حملة مورچه ها به زنبور ها می شود. 2گزینة

است که حشره  دیهجوم برده اند. بع دارد، را ایدرخت آکاس یکه قصد خوردن برگ ها یاز مورچه ها به حشره ا یانبوه( 3گزینة

به پستانداران کوچک و  یمورچه ها حت نیشده است که ا دهید .در برد مورچه ها جان سالم به نیمرگبار ا یبتواند از حمله ها

 کنند. یدرختان رشد م یاند که رو یاهانیگ ،یدارز اهانیکند.گ یحمله م زین یدارز اهانیگ

 ( مورچه ها ترکیب شیمیایی آزاد نمی کنند.4گزینة

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
  4( گزینة 159سوال 

 مطابق شکل زیر، در یک مولکول دنا، رشتة مورد رونویسی می تواند از یک ژن به ژن دیگر تغییر نماید. 

 
 بررسی سایر گزینه ها: 

 ممکن است بعد از رونویسی دچار تغییراتی شود.  ی پیک( رنا1گزینة

( هربخشی از رنای پیک که در ابتدا ساخته می شود ، نسبت به سایر بخش ها زودتر ترجمه می شود ؛ درواقع کدون آغاز 2گزینة

 همیشه زودتر ترجمه می شود. 

 ، همیشه اولین آمینواسید به انتهای آمینی رشتة پلی پپتیدی نزدیک تر است. 1ل ( مطابق شکل کتاب درسی در فص3گزینة

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 4( گزینة  160سوال 

دوگروه مهم از باکتری های همزیست با گیاهان ، ریزوبیوم ها و سیانوباکتری ها هستند که این دوگروه هردو در تثبیت نیتروژن ، 

 استفادة گیاه( ، نقش دارند.  یعنی تبدیل نیتروژن جو به آمونیوم )نتیروژن قابل

 ه ها: بررسی سایر گزین

 ( برای باکتری های غیر فتوسنتز کننده مانند ریزوبیوم ها صادق نمی باشد. 1گزینة
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 ( این مورد برای قارچ های همزیست با ریشة گیاهان دانه دار نیز صادق است.2گزینة

 ( برای سیانوباکتری های همزیست با ساقه و دمبرگ گیاه گونرا صادق نیست.3گزینة

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 4( گزینة 161سوال 

گویچة قطبی اول در تخمدان و گویچة قطبی دوم در لولة رحمی تشکیل صورت سوال در رابطه گویچة قطبی اول و دوم می باشد. 

 سانترومر وجود دارد. 23کروموزوم و در نتیجه  23می شود. در هردو این یاخته ها 

 بررسی سایر گزینه ها:

( گویچة قطبی اول ، دارای کروموزوم های مضاعف است و گویچة قطبی دوم دارای کروموزوم های غیر مضاعف است. در 1گزینة

ست. دقت کنید هیچ یک از این یاخته ها، کروموزوم همتا ندارند و در نتیجه صحبت دربارة این موضوع نتیجه مقدار دنا متفاوت ا

 صحیح نیست. 

هستند و در نتیجه تعداد فام های تن ها هردو برابر است. تعداد سانتریول در این یاخته ها  n=23هردوی این یاخته ها ، ( 2گزینة

 جفت سانتریول هستند.  نیز با هم یکسان است و هردو دارای یک

کروماتید و در  46هستند اما در گویچة قطبی اول ،  n=23( این یاخته ها از نظر عدد کروموزومی یکسان هستند و هردو 3گزینة

 کروماتید داریم.  23گویچة قطبی دوم 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 2( گزینة 162سوال 

دقت کنید انتخاب طبیعی ضامن بقای زاده های فرد سازگار با محیط نمی باشد زیرا ممکن است زادة حاصل یک زادة ناسازگار با 

 محیط باشد. 

 بررسی سایر گزینه ها : 

 ، بسیاری از جهش ها تأثیر فوری بر رخ نمود ندارند ؛ پس بعضی از آن ها دارند. ( طبق متن کتاب درسی 1گزینة

 ( برای شارش یا جهش می تواند صادق باشد. 3گزینة

 ( برای رانش صادق است.4گزینة
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 4( پاسخ گزینة 163سوال 

بین چینه دان  در پرندة دانه خوار ، غذا بعد از چینه دان وارد معده می شود که معده درمنظور صورت سوال ، چینه دان می باشد. 

 وسنگدان ) جلوی سنگدان( قرار دارد.

 بررسی سایر گزینه ها: 

 گوسفند ، چینه دان ندارد. ( 1گزینة

، اما دقت کنید چینه دان صرفًا محل ذخیره و نرم تر شدن غذا است و گوارش  م خاکی چینه دان وجود دارد( در بدن کر2گزینة

 مکانیکی ندارد. 

 ( در ملخ چینه دان ، غذا را وارد پیش معده می کند و بخش حجیم انتهای مری، همان چینه دان است.3گزینة

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 4( گزینة 164سوال 

در فعالسازی بیگانه خوار ها نقش داشته باشد  2یاختة ترشح کنندة پرفورین می تواند با ترشح اینترفرون نوع  دقت کنید که هر

 و این ترشح اینترفرون و فعالسازی بیگانه خواری ، جز دومین خط دفاعی است.

 بررسی سایر گزینه ها: 

 ی کنند. ( برخی لنفوسیت ها مستقر در بافت یا گره های لنفی هستند و از دیوارة مویرگ عبور نم1گزینة

مثل کرم  یبزرگ تر یزا یماریبرابر عوامل ب در .برد نیاز ب یخوار گانهیتوان با ب یرا نم زای ماریعوامل ب ةهم ( دقت کنید2ةگزین

 یدانه ها تایمحتو ،یخوار گانهیب یجا به ها لینوفی. ائوزکنندیها مبارزه م  لینوفیائوز ستند،ین یخوار گانهیب انگل که قابل یها

 می ریزند.  انگل یخود را به رو

 تولید کنند و جزئی از دفاع اختصاصی هستند.  2می توانند اینترفرون نوع  T( لنفوسیت های 3گزینة

-------------------------------------------------------------------------------------- 
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 2( گزینة 165 سوال

 ابد،ی یآنها کاهش م نیاکس مقدار و شیافزا یجانب یدر جوانه ها نینیتوکیمقدار س یبا قطع جوانه رأسطبق متن کتاب درسی ، 

 .کنند یرشد م یجانب یجوانه ها جهیدرنت

 سیتوکینین با تحریک تقسیم سلولی در ایجاد یاخته های جدید و اکسین نیز در تشکیل میوه های بدون دانه نقش دارد.

 بررسی سایر گزینه ها: 

 ( ریزش برگ مربوط به اتیلن می باشد. 1گزینة 

 ست.( کاهش رشد گیاه در شرایط نامساعد مربوط به آبسیزیک اسید ا3گزینة

 ( تحریک ریشه زایی مربوط به اکسین است. بستن روزنه های هوایی نیز مربوط به آبسیزیک اسید است. 4گزینة

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
  4گزینة ( 166سوال 

مطابق شکل زیر واضح است که برخی عوامل زنجیرة انتقال الکترون در دریافت الکترون نقش دارند ؛ اما در پمپ کردن یون 

 هیدروژن به فضای بین دوغشا نقش مستقیم ندارند. 

 

 
 

 بررسی سایر گزینه ها: 

 الکترون ها است.انرژی ( انرژی الزم برای پمپ کردن پروتون ها محصول 1گزینة

 ( مطابق شکل باال این مورد واضح است.2گزینة

( هرچند کانال جز زنجیره نمی باشد اما با چشم پوشی از این موضوع ، یون های هیدروژن برای ورود به فضای درونی از 3گزینة

 کانال عبور می کنند. 
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 2( گزینة167سوال 

به عنوان انرژی فعالسازی می باشد و  ATPهرجاندار آغازی ، توانایی انجام گلیکولیز را دارد. در نخستین مرحلة گلیکولیز ، 

 .مصرف می شود

 بررسی سایر گزینه ها: 

 ( گروهی از ژن های مربوط به پروتئین های میتوکندری ، درون هسته قرار دارند. 1گزینة

 ( برای باکتری های گوگردی ارغوانی و سبز صادق نیست. 3گزینة

در یاخته های غیر فتوسنتزکننده ممکن نیست. هم چنین در یاخته های بدون هستة زنده  ATP( مثاًل تولید نوری 4گزینة

 رون نداریم. زنجیرة انتقال الکت یوکاریوتی مثل گویچة قرمز

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 4( گزینة 168سوال 

 لپه مشاهده می شود نه گیاه دولپه!در گیاهان تک دقت کنید مغز ریشه که از جنس پارانشیم 

 بررسی سایر گزینه ها : 

 ( مطابق شکل کتاب درسی ، مرز بین پوست و استوانة آوندی قابل رؤیت است. 1گزینة

 ( مطابق شکل کتاب درسی ، دسته های آوندی چوب و آبکش به صورت یک درمیان قرار دارند.2گزینة

 ( یاخته های درون پوست در دیوارة جانبی خود دارای نوارکاسپاری هستند. 3گزینة

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 2 ( گزینة169سوال 

 دقت کنید صورت سوال دررابطه با پردة کوریون می باشد که مانع اختالط خون مادر و جنین می شوند. 

 بررسی سایر گزینه ها: 

 تأثیر هورمون های تیروئیدی قرار دارند. ( یاخته های جنین تحت 1گزینة

 ( مبادلة مواد غذایی و گازهای تنفسی صورت می گیرد. 3گزینة

 ( از تغییر و تمایز تروفوبالست ایجاد می شود. 4گزینة
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 1: گزینة پاسخ 

 همة پادتن ها برای اتصال به آنتی ژن دارای دوجایگاه یکسان هستند. 

 بررسی سایر گزینه ها: 

 ( ممکن است یاخته های سازندة پادتن در بافت های بدن قرار داشته باشند. 2گزینة

 صادق نیست.  T( برای لنفوسیت های 3گزینة

 ( یک مولکول پادتن به دو آنتی ژن یکسان متصل است. 4گزینة

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 1 گزینة( 171سوال 

 الف( دقت کنید برخی یاخته های هاپلوئیدی مانند اسپرم ها به متصل نیستند. 

 ب( این مورد برای همة یاخته های هاپلوئید می تواند صحیح باشد. 

 ج( این مورد برای اسپرم ها صادق نیست. 

 د( این مورد برای اسپرم ها صادق نیست.

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 2( گزینة 172سوال 

 حشرات اسکلت بیرونی دارند که عالوه بر کمک به حرکت در حفاظت از بدن نیز نقش دارند. . استشته صورت سوال دربارة 

 بررسی سایر گزینه ها: 

 ( منافذ در زمان انقباض قلب بسته هستند. 1نةگزی

 هرگره عصبی فقط فعالیت عضالت همان بند از بدن را کنترل می کند. ( 3گزینَة

 است.( این مورد برای پالناریا 4گزینة
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 1گزینة( 173 لسوا

 صورت سوال در رابطه با باکتری ها و آغازیان می باشد. 

 الف( برای آغازیان صادق نیست. 

 ب( برخی ژن ها در ساخت رنای رناتنی و رنای ناقل نقش دارند. 

 ج( این مورد برای باکتری ها صادق نیست. 

ین ورد رنای پیک باشند تا میزان پروتئ د( گاهی در یک یاخته ممکن است چندین ریبوزوم به طور همزمان در حال ترجمة یک

 ته را تأمین کنندنیاز یاخ

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 4( گزینة174سوال 

 دقت کنید پدر این خانواده از نظر هموفیلی سالم است ، در نتیجه امکان تولید دختری مبتال به هموفیلی وجود ندارد. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 1( گزینة 175سوال 

 متانفریدی در ارتباط با مویرگ های خونی است. دقت کنید پالناریا مویرگ خونی ندارد. در بدن کرم خاکی بخشی از 

 بررسی سایر گزینه ها: 

 ( این مورد می تواند برای هردو صادق باشد. 2گزینة

 کند.( در کرم خاکی رگ پشتی به صورت قلب اصلی عمل می 3گزینة

 ( در کرم خاکی لولة گوارش داریم و فقط گوارش غذا برون یاخته ای است. 4گزینة
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 1( گزینة 176سوال 

 می شود. در یوکاریوت ها که دنا به غشای یاخته متصل نیست ، جایگاه های آغاز همانندسازی متعددی یافت 

 بررسی سایر گزینه ها: 

 ( در نوکلئوتید فسفودی استر نداریم. 2گزینة

 ( در انتهای رشتة پلی نوکلئوتیدی یک گروه فسفات داریم نه دوتا!3گزینة

 ( هلیکاز در قرار دادن نوکلئوتید مکمل نقش ندارد. 4گزینة

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 4( گزینة 177سوال 

 پیک های شیمیایی همگی توسط فرایند برون رانی از یاختة سازندة خود آزاد می شوند.

 بررس سایر گزینه ها: 

 در غدد درون ریز قرار دارند.  به صورت مجتمع ( دقت کنید گروهی از یاخته های درون ریز1گزینة

 ت.( برای پیک های شمیایی فرایند التهاب صادق نیس2گزینة

 ( برای هورمون هایی مانند ضدادراری و اکسی توسین صادق نیست. 3گزینة

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 4( گزینة 178سوال 

ن فعالیت خود را کم و دستگاه عصبی روده ای به صورت مستقل از دستگاه عصبی خودمختار است اما می توانند تحت تأثیر آ

 این دستگاه در تنظیم میزان ترشح و تحرک لولة گوارش نقش دارد. در الیة ماهیچه ای و زیرمخاط یافت می شود.زیاد کند. 
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 1 ( گزینة179سوال 

 به صورت کامل از بین رفته است.  آوند های الن دار ، از گروه آوندهای چوبی بوده و درنتیجه سیتوپالسم یاخته های آن

 بررسی سایر گزینه ها: 

  ( مربوط به آوند های آبکش هستند. 3و 2گزینة

 ( دیوارة این یاخته ها در بعضی بخش ها مانند الن ها نازک تر است. 4گزینة

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 3( گزینة 180سوال 

 ول انسولین نیز یافت می شود. درمولک Bو  Aمطابق شکل کتاب درسی ، پیوند های شمیایی بین دو زنجیرة 

 
 سایر موارد مطابق شکل باال ، صحیح هستند.

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 2( گزینة 181سوال 

ق در درون میتوکندری رخ آزاد می شود. این اتفا CO2در فرایند اکسایش پیرووات ، مطابق شکل کتاب درسی ، ابتدا مولکول 

 متصل می شود.  Aتولید می شود و بعد از آن کو آنزیم  NADHسپس ، می دهد. 
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 4( گزینة 182سوال 

 دارای گردش خون مضاعف می باشند. ،همة پستانداران صورت سوال در رابطه با پستانداران دارای جفت می باشد. 

 بررسی سایر گزینه ها: 

 ( برای انسان صادق نیست. 1گزینة

 پستانداران طناب عصبی پشتی دارند. ( 2گزینة

 قرار دارند.  2و 1( شبکه های مویرگی سازندة مایع مغزی نخاعی درون بطن های 3گزینة

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 3( گزینة  183سوال 

 همة رفتارهای جانوری تحت تأثیر انتخاب طبیعی قرار دارند و براساس انتخاب طبیعی برگزیده شده اند. 

 بررسی سایر گزینه ها : 

 ه نفع خود فرد نیز باشد. ( ممکن است این رفتار ب1گزینة

 این مورد فقط برای زنبور عسل صادق است. ( 2گزینة

 ( ممکن است مانند خفاش ها ، خویشاوند نباشند.4گزینة

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 3( گزینة  184سوال 

 هیپوتاالموس مرکز عصبی تنظیم گرسنگی و خواب می باشد که در مجاورت تاالموس قرار دارد. 

 بررسی سایر گزینه ها:

 ( مربوط به مغز میانی است. 1گزینة

 مانة کناره ای نیست بلکه با آن در ارتباط است. ( هیپوتاالموس حز سا2کزینة

 ( مربوط به بصل النخاع است.4گزینة 
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 2( گزینة 185سوال 

می  AaBBccمی باشد که این زاده ها دارای رنگی مشابه با  AaBbCcبه صورت  aabbccو  AABBCCزاده های حاصل از آمیزش 

 باشد زیرا تعداد آلل های غالب در آن ها برابر است. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 1( گزینة186سوال 

 الف( انشعابات سرخرگی مطابق شکل کتاب درسی ، در مجاورت سطح داخلی شبکیه قرار دارند)درست(

 در تماس است. )نادرست( )زجاجیه(ب( با مادة ژله ای و شفاف

 ج( مردمک فاقد سلول است .)نادرست(

 ام می دهد.)نادرست(د( این رگ ها در تغذیة قرنیه نقش ندارند بلکه زاللیه این کار را انج

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 3( گزینة 187سوال 

 اولین پروتئینی که ساختار آن شناسایی شد ، میوگلوبین می باشد که فقط دارای یک زنجیره است نه زنجیره ها!!!!

 بررسی سایر گزینه ها : 

 این مورد صحیح است.  3کتاب زیست شناسی  1فصل  20( مطابق شکل 1گزینة

 ( در تثبیت ساختار نهایی این پروتئین ، پیوند هایی مانند هیدروژنی ، اشتراکی و یونی نقش دارند. 2گزینة 

 دهد. رییتواند ساختار و عملکرد آنها را به شدت تغ یهم م دینواسیآم کی رییتغ یحت ن،یدر پروتئ رییتغ جادیا( 4گزینة
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  3 ( گزینة818سوال 

دهد تا به زامه  یم در آنها رخ یزیاسپرم ساز تما یبه سمت وسط لوله ها حرکت نیدر ح دهایاسپرماترسی ، تن کتاب دطبق م

 یخود را از دست م توپالسمیاز س یادیمقدار ز سپس شوند؛ یها از هم جدا و تاژک دار م اختهیصورت که  نیشوند. به ا لیتبد

 کند. یم دایپ دهیحالت کش اختهیو  ردیگ یقرار م مجزا آن فشرده شده در سر به صورت ةدهند. هست

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 3( گزینة 189سوال 

 می باشد که در بستری از پروتئین قرار دارند. aواکنش دارای مولکول های سبزینة  مرکز

 بررسی سایر گزینه ها: 

 ( دقت کنید آنتن ها ، انرژی نورانی را می گیرند و به مرکز واکنش منتقل می کنند. 1گزینة

 ساخته شده است،  نیپروتئ یو انواع (دهایها و کاروتنوئ لیکلروف) متفاوت یها زهیهر آنتن که از رنگ( 2گزینة

 !600است و در دیگری  700( این مورد در رابطه با هیچ یک از فتوسیستم ها صادق نیست زیرا در یکی حداکثر جذب 4گزینة

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 2 ( گزینة190سوال 

 )نادرست(جدا می شود.  ADPموجود در سر میوزین ، گروه فسفات اضافه نمی شود بلکه  ADPالف( دقت کنید هیچ گاه به 

 از میوزین جدا شده است. )درست( ADPب( در زمان حرکت رشته های اکتین و میوزین نسبت به هم ، 

 به سر مولکول میوزین ، سر میوزین از اکتین جدا می شود.)نادرست( ATPج( با اتصال مولکول 

 شدن اتصال بین اکتین و میوزین صورت می گیرد.)درست(  از سست پس ATPد( عمل تجزیة 
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 3( گزینة 191سوال 

 دقت کنید جهش مضاعف شدن باعث تغییر در تعداد کروموزوم های یاخته نمی شود.

 بررسی سایر گزینه ها: 

 ( جهش مضاعف شدن می تواند توسط کاریوتیپ تشخیص داده شود زیرا اندازة کروموزوم ها تغییر می کند. 1گزینة

 بخش یحت ای رهمتایفام تن به فام تن غ کیاز  یدر آن قسمت که است یفام تن یاز ناهنجار یگرینوع د ،ییجابه جا( 2گزینة

فام تن به فام تن همتا جابه جا شود، آن گاه در فام تن همتا، از آن  کیاز  یقسمت اگر .ودش یاز همان فام تن منتقل م یگرید

 .ندیگو یم یشدگ فجهش، مضاع نیشود. به ا یم دهیقسمت دو نسخه د

یاخته های جنسی غیر  ( از آنجا که این جهش بین کروموزوم های همتا صورت می گیرد، در نتیجه می تواند باعث تشکیل4گزینة

 طبیعی شود. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 4( گزینة 192سوال 

 ای انجام شدن هر نوع بازدم ، ماهیچه های بین دنده ای خارجی به حالت استراحت در می آیند.بر

 بررسی سایر گزینه ها: 

 ( برای بازدم عادی صادق نیست. 1گزینة

 ( برای دم عادی صادق نمی باشد. 2گزینة

 ( دقت کنید در طی دم عمیق عالوه بر دیافراگم سایر عضالت مانند عضالت گردنی نیز نقش دارند. 3گزینة

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 3( گزینة 193سوال 

 صورت سوال در رابطه با کبد می باشد. دقت کنید در یک فرد بالغ ، کبد در تولید گویچه های قرمز نقش ندارد.

 بررسی سایر گزینه ها: 
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آن ، کلسترول اضافی را از بدن دفع می کند. در نتیجه کبد توانایی تولید و دفع  و به کمک ، صفرا تولید می کند( کبد 1گزینة

 کسترول را دارد. 

 ( کبد به کمک تولید اریتروپویتین ، بر سرعت تولید گویچه های قرمز نقش دارد. 2ةنیگز

ی کبد ، از نوع ناپیوسته هستند و در بین یاخته های پوششی آن ها، فاصلة زیادی وجود دارد که به صورت مویرگ ها (4گزینة

 حفراتی در اندام ها مشاهده می شود. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 2( گزینة194سوال 

رفتار نقش پذیری طبق متن کتاب درسی در دورة حساسی از زندگی جانور  می باشد.  صورت سوال در رابطه با رفتار نقش پذیری

 رخ می دهد. 

 بررسی سایر گزینه ها: 

 ( سوال در مورد نقش پذیری است و برخالف نقش پذیری نادرست است. 1گزینة

 ( تجارب گذشته در حل مسأله نقش ندارند. 3گزینة

 ( رفتار شرطی شدن کالسیک ممکن است در پاسخ به محرک شرطی بروز کند. 4گزینة

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 3( گزینة 195 لسوا

ة پلی پپتید در حال ساخت نقش دارد.این مولکول رنا توسط یک رنابسپاراز ساخته رنای ناقل در همة جانداران در اتصال به رشت

  شده است.

 بررسی سایر گزینه ها: 

 ( در باکتری ها ممکن است یک رنای پیک از روی چندین ژن مجاور رونویسی شده باشد. 1گزینة 

 ( پروکاریوت ها هسته ندارند. 2گزینة

 ( دقت کنید ممکن است محصول رونویسی ، رنای ناقل یا رنای رناتنی باشد.4گزینة
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 3( گزینة 196سوال 

دقت کنید به محض ورود مواد به لولة پیچ خوردة نزدیک ، بازجذب مواد آغاز می شود ، اولین بخش نفرون ، کپسول بومن می 

 باشد. 

 بررسی سایر گزینه ها : 

 ری ، میزان حجم ادرار موجود در لولة ادراری کاهش می یابد. ( در پی اثر هورمون ضدادرا1گزینة

 ( انشعابات سرخرگ وابران در اطراف لوله های پیچ خورده نزدیک و دور و قوس هنله مشاهده می شود. 2گزینة

 آلدوسترون و پاراتیروئیدی در بازجذب نقش دارند. ( هورمون هایی مانند ضدادراری ، 4گزینة

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 3( گزینة 197سوال 

به دنبال پیوستن فعال کننده به توالی خاصی از دنا ) جایگاه اتصال فعال کننده( ، رنابسپاراز نیز به راه انداز متصل می شود و در 

 نتیجه با شناسایی اولین نوکلئوتید ، رونویسی آغاز می شود. 

 بررسی سایر گزینه ها: 

 ( دقت کنید مالتوز به فعال کننده متصل است. 1گزینة

 ( ژن های مربوط به تجزیة مالتوز رونویسی می شوند. 2ةگزین

 ( عوامل رونویسی مربوط به یوکاریوت ها است. 4گزینة

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 2( گزینة 198سوال 
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 )میوکارد( با رشته های عصبی ارتباط دارد. آندوکارد با رشته ها عصبی ارتباط ندارد.  3دقت کنید بخش 

 بررس سایر گزینه ها : 

 ( اپی کارد و پریکارد هردو دارای بافت پیوندی سست هستند. 1گزینة

 میوکارد در بین عضالت خود دارای صفحات بینابینی است. ( 3گزینة

 اپی کارد و پریکارد دارای بافت پوششی سنگفرشی تک الیه می باشند. ( 4گزینة

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 1( گزینة 199سوال 

گلوکز به روش هم انتقال همراه با یون سدیم به درون یاخته جذب می شود. این فرایند مطابق شکل کتاب درسی، نیازمند وجود 

 نوعی پروتئین در سطح غشای سلول می باشد. 

 بررسی سایر گزینه ها : 

 و با صرف انرژی به درون سلول وارد می شوند. پتاسیم  –( یون های پتاسیم به کمک پمپ سدیم 2گزینة

 ( دقت کنید این مورد برای درون بری صادق است نه هم انتقالی!3گزینة

 ( گلوکز به همراه یون سدیم به درون یاخته وارد می شود. 4گزینة

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 1( گزینة 200سوال 

 ط باماستوسیت ها همانند یاخته های دارینه ای به طور معمول در بخش های مرتبمنظور صورت سوال ، ماستوسیت ها هستند. 

 محیط بیرون بدن به فراوانی یافت می شوند. 

 بررسی سایر گزینه ها: 

 . ( این یاخته ها با ترشح هیستامین در گشاد شدن رگ ها و افزایش نفوذپذیری نقش دارند2گزینة

 ( این مورد برای نوتروفیل صادق است.3گزینة

 ( دقت کنید این یاخته ها در خون مشاهده نمی شوند. 4گزینة
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 4( گزینة 201سوال 

 در یک نوع یاخته اما در زمان های مختلف صورت می گیرد. کربن را فرایند تثبیت  C4برخالف گیاهان  CAMگیاهان 

 بررسی سایر گزینه ها : 

 صادق است.  C3این مورد برای گیاهان ( 1گزینة

 در دو زمان متفاوت صورت می گیرد. CAM( تثبیت کربن در گیاهان 2گزینة

 می توانند در هنگام شب با باز بودن روزنه ، تثبیت کربن انجام دهند.  CAM( گیاهان 3گزینة

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 1( گزینة 202سوال 

نسان ، به کمک دستگاه عصبی پیکری صورت می گیرد که در تنظیم ترشح غدد نقش الف( همة حرکات ارادی عضالت بدن ا

 ندارد.)درست(

 )نادرست(ب( دستگاه عصبی خودمختار نیز در حرکات غیرارادی عضالت صاف و قلبی نقش دارد. 

 ج( همة حرکات ارادی تحت کنترل پیکری هستند.)نادرست(

 د( دستگاه عصبی پیکری در ترشح غدد نقش ندارد.)نادرست(

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 3پاسخ : گزینة 

می باشند. از طرفی ژنوتیپ گیاه والد  Wو  Rمی باشد ؛ در نتیجه اسپرم ها این گیاه دارای ژنوتیپ  RWژنوتیپ گیاه والد نر ، 

می  WWو ژنوتیپ سلول دوهسته ای به صورت  Wمی باشد ؛ در نتیجه ژنوتپ سلول تخم زا به صورت  WWماده نیز به صورت 

 باشد. 

می  RWWژنوتیپ تخم ضمیمه و آندوسپرم به صورت ) صورتی( و  RWیا تخمزا لقاح کند ، ژنوتیپ تخم اصلی  Rر اسپرم اگ

و ژنوتیپ تخم ضمیمه و آندوسپرم به صورت ) سفید (  WWبا تخمزا لقاح یابد ، ژنوتیپ تخم اصلی به صورت  Wباشد.اگر اسپرم 

WWW  .می باشد 
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 1( گزینة 204سوال 

دقت کنید مطابق شکل کتاب درسی ، همة اطالعات بینایی وارد شده به تاالموس سمت راست به لوب پس سری سمت راست و 

اطالعات وارد شده به تاالموس سمت چپ به لوب پس سری سمت چپ منتقل می شود. علت این موضوع این است که تقاطع  همة

 می باشد.  ها عصب های بینایی چشم راست و چپ در کیاسمای بینایی و قبل تاالموس

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 1 گزینة (205سوال 

 اح نداشته باشند.)نادرست(الف( برای گروهی از میوه های بدون دانه صادق نیست زیرا ممکن است لق

ب( بعضی از میوه های کاذب از رشد بخش نهنج گل ساخته می شوند و سایر بخش های گل به جز تخمدان می توانند در ساخت 

 میوه های کاذب نقش داشته باشند.)درست(

 ()نادرستگل ایجاد می شوند. ة میوه های حقیقی از رشد تخمدان ج( هم

د( این مورد برای بعضی از میوه های دانه دار صادق است نه همة آن ها ، زیرا ممکن است فضای تخمدان به طور کامل تقسیم 

 نشده باشد. )نادرست(

 

 




