
 1   09121396739 وـارلـر عمـدكت هــاي هفتــه آخــر  تــست

  تست ١٥ الی  ١٠هر فصل : سال سوم
  »..........................................ي  همهدر يك فرد بالغ، در « چند مورد صحيح است؟ -1

  .گردند ي سلولي مضاعف مي  چرخهG2ي ها، طي مرحله چه  ريزلولههاي سفيد خون، گلبول)الف
  .هاي سطح داخلي غشاء تماس دارند ها، با پروتئين ريزرشتههاي خوني، سلول) ب
  .شود  توليد ميNADHهمزمان با توليد اگزالواستات از تركيب چهاركربني،هاي خوني، سلول) ج

  .شودزي ميفقط خارج از سيتوسل و در حضور يك ماده غير آلي بازسا NAD هاي سفيد خون،گلبول) د
1 (1    2 (2    3 (3    4 (4  

  .........................توانند مي.................. هايي كه سلول«  كند؟رو را به طور صحيح تكميل ميي روبه چند مورد جمله- 2
      .ها را تشديد كنندهاي سطحي خود، فعاليت فاگوسيت در محل ساختن گيرنده-اندبين خون و لنف در گردش) الف
  . در صورت بروز عفونت، دياپدز انجام دهند-كنندپرفورين ترشح مي) ب
  .وجود آيندهاي غير خاطره به از سلول-كنندپادتن ترشح مي) ج
  .ها مستقر باشندهاي لنفاوي و لوزه در گره-كنندپروتئين مكمل ترشح مي) د
1 (1        2 (2      3 (3      4 (4  
   ........................تواندنميرا دارد، ..................... د در خون توانايي  در يك فرد سالم، هر سلول موجو- 3
  .ها شناسايي كند يك ميكروب خاص را از ساير ميكروب- خواريذره) 2    . در طول حيات خود، از نظر ساختار و اندازه تغيير نمايد-انجام دياپدز) 1

  .ي ضد انعقاد خون توليد نمايد ماده- هاي رگي گشادكنندهتوليد ماده) 4    .ژني داشته باشدي آنتي گيرنده-ي سلوليچرخه G2يورود به مرحله) 3
  ..................توانايي .............  در يك فرد سالم هر سلولي موجود در -4
  .  ها دارد شناسايي يك ميكروب خاص را از ساير ميكروب–گره هاي لنفاوي ) 1
  .  فاگوسيتوز را دارد–خون كه توانايي انجام دياپز را دارد ) 2
  . كند در مغز استخوان توانايي شناسايي مولكول هاي خود را از غير خودي پيدا مي–خون كه پيوسته بين خون و لنف در گردش است ) 3
  .  فاگوسيتوز را ندارد– خون كه توانايي شناسايي يك ميكروب خاص را از ساير ميكروب ها دارد) 4
   كدام عبارت نادرست است ؟ -5
  » ............ توانند را دارند نمي......... ي سلول هاي موجود در گره هاي لنفاوي كه توانايي همه« 

      .  بين خون و لنف در گردش باشند–فاگوسيتوز ) 1
  . د  كروموزوم ها و سانتريول هاي خود را مضاعف كنن–ترشح پادتن ) 2

    . توليد كنند NAD با احياي پيرووات ، –ترشح پرفورين ) 3
  .  خارج از مغز استخوان، توانايي شناسايي مولكول هاي خودي از غير خودي پيدا كنند–اينترفاز  2Gي ورود به مرحله) 4

پـدز را   شوند و توانـايي ديا      هاي روده وارد عمل مي      ت كه به منظور دادن پاسخ التهابي مناسب به عفونت         هاي دفاعي اس     در انسان، نخستين سلول    -6
  )96خارج كشور(ندارند؟

  .اند ي بلوغ نهايي خود را در خون طي نموده مرحله) 2          .لنفاوي قرار دارندهاي  در گرهفقط ) 1
  .ها شناسايي نمايند توانند يك نوع ميكروب خاص را از ساير ميكروب مي) 4    . نقش دارندهاي دفاع غيراختصاصي بدن در توليد برخي از پروتئين) 3

  .ممكن نيست.......... از طريق ايجاد منفذ در آن توسط ..........  از بين بردن -7
   پرفورين–عامل بيماري هاري ) 4  هاي مكمل  پروتئين–عامل بيماري سل ) 3   پرفورين– HIVسلول آلوده به ) 2   پرفورين–سلول سرطاني ) 1
  ......... مي توانند چند مورد جمله ي زير را به طور صحيح تكميل مي كند؟ سلول هاي توليد كننده بيلي روبين - 8
  .در صورت لزوم از مويرگ به بافت وارد شوند) ب          منشاء گرانولوسيتي داشته باشند) الف
  .به كمك پادتن ها ميكروب ها را در خون فاگوسيتوز كنند) د    . خون نقش داشته باشندصيهاي دفاع غيراختصا پروتئيندر توليد برخي ) ج
  . ريبوزوم كنندA را وارد جايگاه tRNAدر مرحله ي آغاز ترجمه ، اولين ) و    .را در سيتوسل مصرف كنند NADدار،در حضور يك ماده آلي كربن) هـ

1 (1      2 (2    3 (3    4 (4  
  .......... در جانوراني كه تنفس نايي دارند -9
  . شوداكسيژن بدون وجود مويرگ مستقيماً توسط گردش مواد به سلول ها منتقل مي) 2  . تواند توسط پادتن ها افزايش يابدفعاليت سلول هاي مشابه فاگوسيت ها مي) 1

  . كنددر هر واحد بينايي يك عدسي و يك قرنيه نور را روي تعدادي سلول گيرنده متمركز مي) 4  . صبي داردطناب عصبي شكمي اين جانور در هر قطعه از بدن يك جفت گره ع) 3
  ........................... چند مورد صحيح است؟ جانداراني كه -10
  .توانند آنزيم هاي ليزوزيم و ليزوزومي داشته باشندطناب عصبي شكمي دارند مي ) ب    .چشم مركب دارند مي توانند سلول هاي مشابه ماكروفاژ داشته باشند) الف
  .عناصر آوندي دارند مي توانند فعاليت ضد قارچي داشته باشند) د    .فقط گوارش درون سلولي دارند مي توانند پيوند بافت بيگانه را پس بزنند) ج
1 (1      2(2    3 (3    4 (4  
  
  »ج،هـ«2)8  4)7  3)6  4)5  4)4  2)3  4)2  »ب،د«2)1
9(4  10(4  
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  ي دستگاه عصبي انسان درست است ؟ كدام عبارت درباره-1
  .شودانواع پيام هاي توليد شده در هر اندام حسي ، ابتدا به قشر خاكستري مخ وارد مي) 2    .شودطور مستقل هدايت ميدر يك عصب نخاعي ، پيام هر رشته عصبي به) 1

  .كندرشته بلند هر نورون ، پيام عصبي را از جسم سلولي تا انتهاي خود هدايت مي) 4    . شودخته ميهاي پشتيبان ساپوشش خارجي بيشتر اعصاب، توسط سلول) 3
  ...................قطعاً ................  در هر جانوري بالغ كه - 2
  .گردد خون سرخرگ شكمي پس از عبور از يك شبكه مويرگي به قلب برمي-حفره گلويي دارد) 2.هاي مكانيكي مژكدار وجود دارد در گوش داخلي گيرنده-سازي دارد، توانايي پژواك) 1

  .دهد معده گوارش شيمايي و مكانيكي را انجام مي–گردش خون بسته دارد ) 4         .      يك عدد طناب عصبي پشتي دارد–كند از قلب خون روشن عبور مي )3
  ...............سر ران ارتباط مستقيم دارد، ............... ي  لق دارد و با ماهيچه هر تار عصبي كه به مسير انعكاس زردپي زير زانو تع-3
  .كند چهار ـ با نوعي نورون رابط سيناپس برقرار مي) 2  .نمايد هاي عصبي را به نخاع ارسال مي دو ـ پيام) 1

  .دهد ي شيميايي، پتانسيل الكتريكي خود را تغيير مي  نوعي مادهتأثير دو ـ تحت) 4  .نمايد چهار ـ در شرايطي، پيرووات را به الكتات تبديل مي) 3
  »....................با در نظر گرفتن فرايند انعكاس زردپي زير زانو، هر نورون كه «چند مورد نادرست است؟  -4

  .شودشود، باعث ايجاد پتانسيل عمل در نورون پس سيناپسي ميتوسط نورون حسي تحريك مي) الف
  .شودسيناپسي ميدار سديمي نورون پسهاي دريچهكند، باعث باز كردن كانالل عصبي آزاد ميناق) ب
  . شودي خاكستري نخاع قرار دارد، از ريشه شكمي نخاع خارج مياش در مادهجسم سلول) ج
  .داش در ريشه پشتي نخاع قرار دارجسم سلوليي خاكستري نخاع قرار دارد،  در مادهانتهاي آكسونش) د
1 (1                                                 2 (2    3 (3    4 (4  

  »................................. در مسير انعكاس زردپي زير زانو هر نوروني كه «   .كنند چند مورد جمله زير را به طور صحيح تكميل مي- 5
  .شود با دندريت بلند تحريك ميتوسط نوروني شود،ميماهيچه چهار سر باعث تحريك ) الف
  .دهد پتانسيل الكتريكي خود را تغيير مي آزاد شده از نورون فاقد ميلين، تحت تأثير ناقل عصبي،كندسيناپس برقرار مي ماهيچه دو سر   با)ب
  .شودرار دارد، تحريك ميني كه سر دندريت آن در ماهيچه چهارسر ق توسط نوروشودباعث تغيير پتانسيل الكتريكي نورون دو سر مي) ج
  .شود پس سيناپسي خود ميسلولدار سديمي هاي دريچه باعث باز كردن كانالشودتحريك مي نورون حسي  توسط)د
  .دهدشان در ماده خاكستري نخاع قرار دارند، پتانسيل الكتريكي خود را تغيير ميهايي كه جسم سلوليشود توسط نوروناز ريشه شكمي نخاع خارج مي) هـ

1 (2                                                 2 (3    3 (4    4 (5  
  ».......................ي مخروطي شبكيه در ياخته«  كند؟تكميل ميصحيح ي زير را به طور  چند عبارت جمله- 6

  .سه نوع پروتئين غشايي متفاوت در انتقال سديم نقش دارند) الف
  .دار پتاسيمي، تراكم پتاسيم داخل افزايش خواهد يافتانال دريچهدر پي بسته شدن ك) ب
  .دار سديمي، تراكم پتاسيم درون سلول كمتر از زمان حالت آرامش خواهد شدبعد از بسته شدن كانال دريچه) ج
  .دار سديمي بسته هستندهاي دريچهشود قطعاً كانالزماني كه پتاسيم از طريق دو نوع كانال خارج مي) د
  .پس از پايان پتانسيل عمل، سديم داخل كاهش خواهد يافت) هـ

1 (2      2 (3      3 (4      4 (5  
  ».......................اي شبكيه  استوانههاي سلولدر«  كند؟تكميل ميصحيح ي زير را به طور  چند عبارت جمله- 7

  .دسه نوع پروتئين غشايي متفاوت در ورود سديم به درون سلول نقش دار) الف
  .شود، مقدار سديم درون سلول بيشتر از زمان آرامش استدار پتاسيمي باز ميزماني كه كانال دريچه) ب
  .دار پتاسيمي، تراكم پتاسيم درون سلول كمتر از زمان حالت آرامش استهنگام بسته شدن كانال دريچه) ج
  .دار پتاسيمي بسته هستندي دريچههاشود قطعاً كانالزماني كه سديم از طريق دو نوع كانال وارد مي) د
  .پس از پايان پتانسيل عمل، تراكم پتاسيم داخل افزايش خواهد يافت) هـ

1 (2      2 (3      3 (4      4 (5  
  »........... . هنگام تشريح مغز گوسفند ، « چند مورد جمله ي زير را به طور درستي تكميل مي نمايد؟ -8
  .شود كه از طريق مجراي سيلويوس به بطن چهار ارتباط دارد طيف مانندي ديده ميي بازها، محوطهدر عقب تاالموس) الف
  .درخت زندگي در پشت بطن چهار و در ميان ماده خاكستري مخچه قرار دارد) ب
  . ها قرار دارداي و در باالي تاالموسدر زير جسم پينه) مثلث مغزي(رابط سه گوش) ج
  .اي يكي شده و در جلو از هم فاصله دارند آن به سمت عقب است، كه در عقب با جسم پينهرأس مثلث مغزي به سمت جلو و قاعده)د
1 (1    2 (2    3(3    4(4  

  ».نقش داشته باشد....................... تواند در مي......................... در انسان بخشي «   كند؟رو را به طور نادرست تكميل مي كدام جمله روبه- 9
  .هاي محيطيهاي حركتي بسيار سريع به محرك پاسخ- كندغز را به دستگاه عصبي محيطي متصل ميكه م) 1
   حافظه و يادگيري و احساسات مختلف-كندكه تاالموس را به قشر مخ وصل مي) 2
  هاي عصبي شبكيه چشم پردازش و انتقال پيام- قرار دارد3كه باالي هيپوتاالموس و جلو بطن ) 3
   تنظيم حالت و تعادل بدن- قرار دارد4ز كه در پشت بطن از ساقه مغ) 4

  .نقش دارد................... قرار دارد .................... كه در ..................  بخشي از -10
  . در تقويت و پردازش اغلب اطالعات حسي نقش مهمي دارد– باالي هيپوتاالموس –ساقه مغز ) 2    . در تصحيح و يا انجام همه حركات بدن نقش مؤثري دارد– 4 پشت بطن –مغز ) 1

  .هاي مربوط به ضربان قلب در تنظيم فعاليت–هاي مغزي  باالي پايك–ساقه مغز ) 4.          در تنظيم فعاليت ترشحي بسياري از غدد درون ريز– زير تاالموس –مغز ) 3
  4)8  »ب،ج،د،هـ«3)7  4)6  »الف،ب،ج«2)5  4)4  4)3  1)2  1)1
9(4  10(3  
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  »............. تواند اليه خارجي چشم انسان مي«   كند؟ چند مورد عبارت زير را به طور مناسب كامل مي-1
  .در همگرايي و متمركز كردن نور روي شبكه نقش داشته باشد) ب      .مواد دفعي خود را توسط مايع شفاف جلو عدسي وارد خون كند) الف
  .دار و پر از مويرگ خوني چشم در تماس باشدي رنگدانهبا اليه) د          .ژن و االستيك باشدهاي سازنده كالداراي سلول) ج
1 (1    2 (2    3 (3    4 (4  

  در مورد تشريح چشم گاو صحيح است؟ چند مورد -2
  .مرغي كه بخش پهن آن به سمت بيني استقرنيه به شكل تخم) ب               .در سطح بااليي چشم نسبت به سطح پايين، فاصله عصب تا قرنيه بيشتر است) الف
  .هاي چشم متصل هستنددر جلوي چشم اجسام مژگاني و عنبيه با هم به اليه) د     .اي مخطط در اطراف عدسي است كه درون اين حلقه، عنبيه قرار دارداجسام مژگاني به شكل دايره) ج
1 (1    2 (2    3 (3    4 (4  

  .......................ماهيچه ............... زماني كه . كندور نادرست تكميل ميي زير را به ط كدام عبارت جمله- 3
  .  مژگاني در حال استراحت هستند-كنيمبه اشياء دور نگاه مي) 1
  . اند مژگاني تحت تأثير دستگاه عصبي خودمختار منقبض شده-يابدتحدب عدسي افزايش مي) 2
  .  شعاعي عنبيه تحت تأثيرسمپاتيك منقبض هستند-اندريك شدهاي تحهاي استوانهبيشتر گيرنده) 3
  .دهندي آندوپالسمي را افزايش مي حلقوي عنبيه مقدار كلسيم درون شبكه-شودمردمك چشم تنگ مي) 4
  ». شودمي................هاي با تحريك نورون«   است؟ نادرست كدام عبارت در رابطه با عضالت داخلي كره چشم- 4
  شوند و مردمك چشم گشاد هاي شعاعي عنبيه منقبض ميپاتيك، ماهيچهسم) 1
  هاي حلقوي عنبيه كاهش يافته و مردمك تنگ پاراسمپاتيك، كلسيم درون شبكه آندوپالسمي ماهيچه) 2
    .ددهبافتي را كاهش ميآب ميان مقدار سديم ماهيچه مژكيدار سديمي در هاي دريچهخود مختار، با باز شدن كانال) 3
  شود و تصوير اشياء نزديك روي شبكيه تشكيل تر ميخود مختار، با انقباض تارهاي آويزي، عدسي ضخيم) 4
  »............... در انسان، بخشي از چشم كه «   كدام نادرست است؟- 5
  .به صورت برجسته و شفاف درآمده است، فشار تراوشي سمت سرخرگي مويرگ از فشار اسمز بيشتر است) 1
  .در همگرايي نور و متمركز كردن آن در روي شبكيه نقش دارد. شود كه توسط از زالليه تغذيه مي)2
  .اي و مخروطي استكند، فاقد گيرنده و استوانهعصب بينايي را از شبكيه خارج مي) 3
  .هاي عصبي تغيير وضعيت بدهدتواند تحت تأثير ناقلهاي رنگدانه دار است ميداراي سلول) 4
  »است................... اين فرد مبتال به ............. در چشم انسان اگر «  .كنندد مورد جمله زير را به طور صحيح تكميل مي چن-6

   پيرچشمي–يابد عدسي سفت و انعطاف آن كمتر شود، قدرت تطابق كاهش مي) الف
   آب مرواريد–عدسي كدر شود و قدرت بينايي كاهش يابد ) ب
  بين نزديك–شود  تا لكه زرد بيش از حد زياد باشد، تصوير اشياي دور در جلوي شبكيه تشكيل ميفاصله عدسي) ج
   دوربين–شود فاصله عدسي تا لكه زرد كمتر از حد عادي باشد، تصوير اشياي دور در روي شبكيه تشكيل مي) د
   آستيگماتيسم–شود نميسطح عدسي و قرنيه كامالً صاف نباشد، پرتوهاي نور روي لكه زرد متمركز ) هـ

1 (2    2 (3    3 (4    4 (5  
  اي دارد؟ چه مشخصه،  در انسان پياز بويايي - 7
  .در زير استخوان جمجمه قرار دارد) 2        .هاي بويايي استداراي جسم سلولي گيرنده) 1

  . گيرندهاي بودار قرار ميهاي مژكدار آن در تماس با ملكولدندريت) 4      .هاي عصبي و غيرعصبي تشكيل شده است از سلول) 3
  كند؟ كدام جمله زير را به طور نادرست تكميل مي- 8

  ................هاي پياز بويايي را تغيير بدهند توانند پتانسيل الكتريكي سلولاي كه ميهاي تمايز يافتهسلول
    .ي رشته مانندي استكند در يك سمت خود داراي اجزاتاري كه پيام عصبي را به جسم سلولي نزديك مي) 1
  .ها در پياز بويايي قرار داردانتهاي اكسون هر يك از اين سلول) 2
      . هايي با فضاي بين سلولي اندك قرار دارندالي سلولدر البه)3
  .ي مخاطي قرار دارندكنند در اليههاي عصبي كه پيام عصبي را به جسم سلولي يك گيرنده نزديك ميرشته) 4
  شوند نادرست است؟ي بيني تحريك ميهاي بويايي واقع در سقف حفرههايي كه توسط گيرنده در مورد نورون كدام عبارت- 9
  .دهدهاي منشعب فراوان است كه در پياز بويايي قرار دارد و آكسون آن تشكيل عصب بويايي را ميهر جسم سلولي داراي دندريت) 1
  .كند در ارتباط هستندتاالموس را به قشر مخ متصل ميها كه تاالموس و هيپواي از نورونبا شبكه) 2
  .كندكند بلندتر از بخشي است كه پيام را به جسم سلولي نزديك ميبخشي از هر نورون كه پيام عصبي را از جسم سلولي دور مي) 3
  . هاي مستقر روي غشاي پايه قرار دارندالي سلولدر البه) 4

  ع در شكل مقابل صحيح است؟هاي واق كدام در مورد گيرنده-10
  .شودهاي آن در مخچه و لوب گيجگاهي مغز انجام ميپردازش اطالعات گيرنده) 1
  .شودهاي آن ميارتعاشات پرده صماخ باعث تحريك گيرنده) 2
  .نقش دارد NADبا احياي پيرووات در بازسازي ) 3
  . نوع پروتئين نقش داردها دو در خروج پتاسيم از درون آن) 4

  هاي واقع در شكل مقابل صحيح است؟كدام در مورد گيرنده -11
  .هاي متفاوت دارند  مانندي با طول در دو سمت خود اجزاي رشته) 1
                     .دنشو  خم مياي گوشدايرهمجاري نيمتأثير مايع  ها تحت هاي آن مژك) 2
  . ارسال نمايندبه بخشي در باالي هيپوتاالموس هاي عصبي را توانند پيام مي) 3
  .دهندهاي خارج شده از آن تشكيل شاخه شنوايي عصب گوش را ميآكسون) 4
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  ................برخالف ...............  در -12
    .هاي فروسرخ شده از طعمه را تشخيص دهندتوانند پرتوهاي مي انسان ، گيرنده–چشم مار زنگي ) 1
  . پالناريا، مردمك در تنظيم مقدار نور نقش دارد–رچنگ چشم خ) 2
    .هاي نور نقش دارد زنبور، عنبيه در تحريك گيرنده–چشم انسان ) 3
  .كندسوي نور كمك ميدار به جهت گيري جاندار بههاي رنگيزه چشم جامي پالناريا، سلول–لكه چشمي اوگلنا ) 4

   چند عبارت زير نادرست است ؟-13
  .ها براي شنيدن پژواك ، گيرنده مكانيكي مژكدار در گوش مياني خود دارندخفاش) ب  .كند گربه ماهي برخالف مارماهي به كمك اندامي در دم خود ، تكانه الكتريكي توليد ميدر) الف 
    .هاي بويايي و سلولهاي عصبي ، در مخاط بيني قرار داردانسان سيناپس بين گيرندهدر ) ه            .هايي براي دريافت نور مرئي و تابشي فرو سرخ وجود دارددر چشم مار زنگي ، گيرنده) ج
1 (1        2 (2      3 (3      4 (4  

   كدام عبارت در مورد گوش پستانداران به درستي بيان شده است؟ -14
  .پردازش اطالعات مربوط به هر دو شاخه ي عصب گوش در لوب گيجگاهي مغز انجام مي شود) 1
  . داخلي ماهيچه هايي وجود دارند كه با انقباض آن حساسيت گوش نسبت به اصوات بلند كاهش مي يابددر گوش) 2
  . هر دو شاخه ي عصب گوش از گيرنده هاي مكانيكي مژكدار پيان دريافت مي كند) 3
  .پرده ي صماخ ارتعاشات خود را به مايعي اي كه محفظه ي گوش مياني را پر كرده است منتقل مي كند) 4

  چند مورد از موارد زير صحيح است؟ -15
  .داراي چندين جوانه ي چشايي است سلول چشايي هر روي زبان ) ب  .گيرنده هاي شيميايي پروتئين هايي هستند كه در سيتوپالسم سلول هاي چشايي قرار دارد) الف
  .  مژك هاي گيرنده هاي بو در مخاط بيني قرار دارند)د  ارند درك مزه ي غذايي توسط گيرنده هاي شيميايي است كه در سقف حفره ي بيني قرار د)  ج
  .نوك زبان فقط به مزه ي شيريني حساسيت نشان مي دهد) ه
1(4      2(3      3(2      4(1  

  كدام عبارت نادرست است؟-16
  .برد  روي انحراف خطوط ميدان الكتريكي اطراف خود، به وجود طعمه پي ميمار ماهي از) 2   .برد هاي فروسرخ ايجاد شده توسط طعمه، به وجود آن پي مي ي تابش مار زنگي به وسيله) 1

  .كند خفاش با تجزيه و تحليل پژواك حاصل از اصوات طعمه، پيرامونش را درك مي) 4              .دهد ي خود را، تشخيص مي گربه ماهي، ميدان الكتريكي ايجاد شده توسط طعمه) 3
1(4  2(4  3(4  4(4  5(1  6(4  7(3  8(4  
9 (4  10(4  11(3  12 (3  13 (4  14(3  15(4  16(4  
  
  . يابدكاهش مي...................... افزايش و ........................ اگر بيماري ديابت درمان نشود در هر فرد مبتال « است؟ نادرست چند مورد -1

  اي ماهيچهساكاريد ذخيرهحصوالت اسيدي در خون ـ مقدار پليتجمع م) ب  تبديل آمونياك به اوره ـ ترشح گلوكاگون از لوزالمعده) الف
  هاي انسولين در غشاي سلولتوليد انسولين در جزاير النگرهانس ـ تعداد گيرنده) د  ها در خونكنندهها ـ فعاليت فاگوسيتمتابوليسم ناقص چربي) ج
1(1  2(2  3(3  4(4  
  .يابدكاهش مي........................ افزايش و  .................  II چند مورد صحيح است؟ در يك فرد مبتال به ديابت نوع- 2

  هان به نفرون ـ جذب گلوكز در ميونترشح يون هيدروژ) ب          ترشح انسولين ـ ترشح گلوكاگون) الف
  هاي فشار اسمزي بافتي ـ تحريك گيرندهحجم ادرار و تجمع آب ميان) د        تراوش اوره در نفرون ـ گليكوژن كبد) ج
1(1  2(2  3(3  4(4  

  كدام گزينه براي كامل كردن عبارت زير نامناسب است ؟  - 3
  .گيردقرار مي................. هاي تحت تأثير مستقيم هورمون.................. نقش مستقيم دارد، برخالف هورمون ................هورموني كه در  

   هيپوتاالموس –  تيروئيدي -هاي فوليكوليدر تحريك سلول) 2                     آزاد كننده و مهاركننده–توسين  اكسي–توليد شير ) 1
   هيپوتاالموس- انسولين – رشد و نمو و افزايش ضخامت رحم )4                       هيپوفيز پيشين– پاراتيروئيد –نمو دستگاه عصبي مركزي  ) 3
  .يابد............... شود تا  سبب مي...............  غيرطبيعي هورمون .................نسان، در ا«   كند؟  چند مورد، عبارت زير را به طور مناسب كامل مي-4

  هاي خود ايمني افزايش  كورتيزول ـ بهبودي بيماري-افزايش ) ب  ها كاهشتونين ـ برداشت كلسيم از استخوان كلسي-كاهش ) الف
   آلدوسترون ـ غلظت سديم در ادرار كاهش-افزايش ) د  ها افزايش  به درون نفرونH ترشح-كاهش ـ انسولين ) ج
1(1  2(2  3(3  4(4  

  ............... .» ب«هاي بخش سلول« - 5
          .كربنات و سديم را در خون افزايش دهندير هورمون سكرتين، ترشح بيتوانند تحت تأثمي) 1
 .كنندبافتي ميترشحات خود را ابتدا وارد آب ميان» الف«همانند ) 2
          .هاي روده  هيدروليز كنندتوانند گليكوژن را درون سلولهاي گوارشي ميبا ترشح آنزيم) 3
  . تقيم دستگاه عصبي خودمختار، فعاليت خود را تغيير دهدتواند تحت تأثير مسمي» الف«برخالف ) 4
  كند؟ تكميل مينادرست كدام عبارت جمله زير را به طور - 6
  ». يابدافزايش مي............. كاهش ولي مقدار ............... رخ بدهد مقدار .............. در يك دختر بالغ اگر افزايش شديد هورمون « 

   آمينو اسيدهاي موجود در خون–هاي كالژن زير پوست  رشته–كورتيزول ) 2    هاي سنتز و آبدهي در ماهيچه واكنش–كز پالسماي خون  گلو–انسولين ) 1
  ي استخوان تراكم توده– برداشت كلسيم از استخوان –تونين كلسي) 4    ها كلسيم استخوان–هاي چربي  ذخيره گليكوژن و اندازه سلول– تيروئيدي )3
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  كند؟ تكميل مينادرستدام عبارت جمله زير را به طور  ك- 7
  ». يابدكاهش مي............. افزايش ولي مقدار ............... رخ بدهد مقدار .............. در يك دختر بالغ اگر افزايش شديد هورمون « 

   سديم ادرار – بازجذب آب در كليه –آلدسترون ) 2    هاي آبكافت درون كبد واكنش– گلوكز پالسماي خون –گلوكاگون ) 1
   مقاومت بدن– حجم ادرار –انسولين ) 4         حجم ادرار– فشار اسمزي ادرار –ضد ادراري   )3
  .يابدبه ترتيب افزايش و كاهش مي................. دهد، در اين فرد رخ مي............. هاي  در يك دختر بالغ، افزايش شديدي در ميزان ترشح هورمون- 8
   فشار اسمزي خون و حجم ادرار–موجود در هيپوفيز پسين ) 2      ها و ذخيره چربي بدن مقدار كلسيم استخوان–تيروئيدي ) 1

  هاي تخمدان و ضخامت ديواره رحم اووسيت–هيپوفيزي مؤثر بر تخمدان ) 4    ها و مقدار پتاسيم خون بازجذب آب در نفرون–بخش قشري غده فوق كليوي ) 3
  .شودمجاري لوزالمعده افزوده مي............... در خون بر ميزان ................. ه دنبال افزايش ترشح  ب-9
   اسيد–گاسترين ) 4     بيكربنات سديم–سكرتين ) 3     پروتئازهاي غير فعال–سكرتين ) 2     انسولين-گلوكز ) 1

  ».افزوده شود......... كاهش يابد و بر ميزان ................. شود تاسبب مي........ .......در يك فرد كاهش شديد هورمون « كدام نادرست است؟  -10
   پتاسيم ادرار- سديم خون –ي فوق كليوي بخش قشري غده) 2                حجم ادرار- بازجذب اوره-موجود در هيپوفيز پسين) 1

   كلسيم ادرار- برداشت كلسيم از استخوان-پاراتيروئيدي) 4                  هاي چربيي سلول اندازه- فعاليت انيدرازكربنيك-تيروئيدي ) 3
  ».يابدكاهش مي......................... افزايش و ........................ پس از درمان ................. در فرد مبتال به پركاري « چند مورد صحيح است؟   - 11
     پتاسيم خون– ادرار مقدار سديم -قشر فوق كليوي ) ب     ميزان مصرف اكسيژن -ت ذخيره گليكوژن عضال - تيروئيد )الف
   كلسيم خون– تراكم توده استخواني –پاراتيروئيد ) د  ميزان انرژي در دسترس سلول   -هاي چربي اندازه سلول  - تيروئيد )ج
1 (1        2 (2      3 (3      4 (4  

  .شودمي................... اي هاي ماهيچهسلول................ به گيرنده خود، ............... اتصال هورمون  بطور معمول در انسان به دنبال به دنبال -12
  اكسيد كربن در سيتوسل ـ افزودهتيروكسين ـ در توليد دي) 2        گلوكاگون ـ از مقدار گليكوژن ـ كاسته) 1

  هاي طويلي از نوعي مونوساكاريد در ـ افزودهسولين ـ توليد زنجيرهان) 4        ي روشن ـ كاسته توسين ـ طول صفحهاكسي) 3
  خارج از سيتوسل است .............. همانند ........... كدام نادرست است؟ در انسان، محل -13

  ي تيروكسين  فعاليت گيرندهگذاري آنزيم انيدراز كربنيك، ـنشانه) 2      استر فعاليت آنزيم كاتاالز، ـ هر نوع آنزيم ايجاد كننده فسفودي) 1
    فعال شدن پادتن ـ فعال شدن ترومبوپالستين) 4          سنتز گيرنده تيروكسين ـ سنتز عوامل رونويسي ) 3

  ».مؤثر است..... ............بر كاهش مقدار .................. هورمون ................. همانند ............... افزايش ترشح هورمون «كدام نادرست است؟  -14
  تونين ـ كاهش ـ پاراتيروئيد ـ برداشت كلسيم استخوانكلسي)2      آلدسترون ـ افزايش ـ ضد ادراري ـ حجم ادرار) 1

  هاي چربي تيروكسين ـ افزايش ـ انسولين ـ اندازه سلول)4       گلوكاگون خون–كورتيزول ـ كاهش ـ انسولين  ) 3
  3)8  1)7  3)6  4)5  »ب،ج،د«3)4  4)3  »الف،ب،ج«3)2  »د«1)1
9 (3  10(2  11(4  12 (4  13 (3  14(4      
  ..............كند؟    به طور معمول در يك زيگوت انسان ي زير را به درستي تكميل ميچند مورد از موارد زير جمله-1

    .شوندسي ميي خود رونويهر ژن توسط آنزيم ويژه) ب      .شودهر ژن فقط به كمك يك نوع آنزيم همانند سازي مي) الف
  . با تعداد نقاط آغاز همانند سازي برابر استDNAهاي تعداد مولكول) د      .كنندهاي غالب همانند سازي ميتر از ژنهاي مغلوب كمژن) ج
  .در هر زنجيره ي پلي نوكلوتيدي تعداد پورين ها و پيريميدين ها برابر است) ه
1(4      2(3      3(2      4(1  

   ...............كندا تقسيم دوتايي توليد مثل ميجانداري كه بدر هر   - 2
  .هر كروموزوم كمكي ،  مستقل از كروموزوم اصلي همانندسازي مي كند) 2    . عدد دوراهي همانندسازي تشكيل مي شود2به منظور همانندسازي ) 1

  .  ، دي اكسيد كربن توليد مي شودAضمن تبديل پيرووات به استيل كوانزيم ) 4  .دي استر وجود دارد  دو برابر تعداد بازهاي پورين ، پيوند فسفوDNAدر هر مولكول ) 3
   درساختار چند مورد از موارد زيرپيوند فسفو دي استر يافت مي شود؟- 3

      مولكول انتقال دهنده ي فنيل آالنين) ج       جايگاه تشخيص آنزيم محدود كننده) ب  آنزيم ايجاد كننده ي پيوند پپتيدي ) الف
    آنزيم ايجاد كننده ي پيوند فسفودي استر) و        پيك دومين گلوكاگن )ه      ل ترانسفورماسيون عام) د
1 (2      2 (3      3 (4      4 (5  

  . . . . . . عامل ذات الريه  دوتايي تقسيمدر رابطه با  چند مورد از موارد زير جمله ي زير را به طور صحيحي تكميل مي كند؟- 4
  . چندين بار تقسيم شود ولي تقسيم سلول رخ ندهدDNAممكن است ) ب      . صورت مي گيردDNAهمزمان با همانندسازي ) الف
  .ميكروتوبول نقش ندارد و كپسول پلي ساكاريدي دور غشا تشكيل مي شود) د  .م شدن سلول ديواره تشكيل مي شودپس از ساخته شدن غشا و دو ني) ج
1 (1      2 (2      3 (3      4 (4  

  ..............زير جمله ي زير را به درستي تكميل مي كند؟در هر باكتري  چند مورد از موارد - 5
  . پلي مراز تقسيم دوتايي صورت مي گيردDNAبه دنبال هر بار فعاليت ) ب.                                           همزمان با فرورفتگي غشاء ، ديواره ي سلول تشكيل مي شود) الف
  . فقط چند نقطه ي آغاز رونويسي  وجود داردDNAبه ازاي هر مولكول ) د.                                                قط يك جايگاه آغاز همانندسازي داردهر كروموزوم كمكي ف) ج
  . به يك نسبت همانندسازي مي كنندDNAهمه ي اپران هاي واقع در يك مولكول ) ه
1 (1      2 (2      3 (3      4 (4  
  »د،هـ«2)5  »ب«1) 4  »الف،ب،ج،د«3) 3  3)2  »ب«4)1
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  ...............در مرحله ي ......................  چرخه ي سلولي در   چند مورد از موارد زير جمله ي زير را به طور نادرست تكميل مي كند؟-1
  .ي شوند آنافاز كروماتيد ها بر اثر كوتاه شدن رشته ي دوك به سوي قطب هاي هسته كشيده م–سكويا ) الف
  . متافاز گروهي از رشته هاي دوك كروموزوم ها را به سمت وسط سلول حركت مي دهند–آمانيتاموسكاريا ) ب
  . پروفاز ، با دور شدن سانتريول از يكديگر دوك شكل مي گيرد–براسيكا اولراسه ) ج
  . پايان مي رسد پايان تلوفاز ، با نفوذ پوشش هسته به درون ، تقسيم سلول  به–عامل زنگ گندم ) د
  . پايان تلوفاز ، با نفوذ پوشش هسته به درون ، تقسيم هسته  به پايان مي رسد–پالناريا ) هـ

1 (3    2 (2    3 (4    4 (5  
  حاصل  مستقيم تقسيم ميتوز هستند..............   در چند مورد از موارد زير جمله ي زير را به طور صحيح تكميل مي كند ؟ توليد – 2

  گامت در پروتال سرخس               ) زئوسپور در اسپورانژ كاهوي دريايي                      ج)  در اسپورانژ كپك سياه                              بهاگ) الف
  زئوسپور در كالميدوموناس)        وهاگ در كپك مخاطي پالسموديومي                ) هاگ در كپك نورسپورا                                        هـ) د
1 (1                2 (2                     3 (3                             4 (4  

   . ..................دو برابر تعداد سانترومر هاست DNAهاي  در چرخه سلولي يك سلول پروتال سرخس زماني كه تعداد مولكول- 3
  اي در ميان سلول توسط گلژيتشكيل صفحه) ب          هاهمانند سازي سانتريول) الف
  تشكيل ساختار چهار كروماتيدي) د      هاها در مجاورت كلروپالستقرار گرفتن كرموزوم) ج
      .دهدرخ مي» ج«برخالف » الف«) 2      دهدرخ نمي» د«برخالف » ب«) 1

  .دهدرخ مي» د«همانند »ج«) 4      دهدرخ نمي»الف«برخالف » ب«) 3
  . در فرايند چرخه سلولي دانه گرده نارس گياهي كدام وقايع خارج از محدوده زماني بين نقطه وارسي دوم تا سوم رخ مي دهد-4

  ليو همانند سازي سانتر-ب           همانند سازي كلروپالست -الف
   پلي مراز درون هستهDNA  فعاليت هليكاز-د      سلول درو شدن كروماتيدهاي خواهري به قطبين -ج
  د همانند ج) 4    د برخالف الف) 3    ج برخالف ب) 2    الف همانند ب) 1

  »...................... گياهان هيبريد همواره «   كند؟ كدام گزينه عبارت زير را درست تكميل مي-5
  .شونديها حاصل ماز الحاق پروتوپالست) ب    .توانايي ميوز و توليد گامت را ندارند) الف
  .انداز ادغام دو سلول از دو گونه مختلف ايجاد شده) د    .شودبه كمك محيط كشت سترون ايجاد مي) ج
  »الف«برخالف » د«) 4    »د«همانند » ب«) 3    »ج«همانند » الف«) 2    »ب«برخالف » ج«) 1
  »............................در برخي «. كنند  چند عبارت جمله زير را بطور صحيح تكميل مي- 6

          .دهندجانوران ، سلولهاي حاصل از ميوز ، ميتوز انجام مي) الف
  .شوندقارچها ، به دنبال ميوز ، سيتوپالسم تقسيم نمي) ب
    .شوندهاي نامطلوب مغلوب از جمعيت حذف ميتر از اللهاي نامطلوب غالب ، آهستهبيماريها ، الل) ج
  دهندتوليد مثل جنسي انجام ميجانداران ، بدون تشكيل گامت ، ) د
  .كنندجانداران كه توليد مثل جنسي ندارند ، از طريق انتشار هاگ ، توليد مثل مي) هـ
  .كنند توانايي تشكيل ساختار چهار كروماتيدي را ندارندجانوراني كه در توليد مثل جنسي شركت مي) و
1 (3       2 (4      3 (5      4 (6  

  »...........اين جانور در زنجيره ي پلي نوكلئوتيدي است در 92ل زاينده ي جانوري در شروع ميوز داراي سلو«   چند مورد صحيح است؟ -7
  . كروماتيدي تشكيل شود4 عدد ساختار 11تواند ،   ميIپروفاز ) الف
  . سلول هاي حاصل ، مقدار ماده ي ژنتيكي متفاوتي را دارندIپايان ميوز ) ب
  .از سلول ها ، تعداد كروموزوم ها بيش از تعداد  تترادهاي سلول زاينده آن است در تعدادي IIپايان ميوز ) ج
  . بيشتر باشدI مي تواند تعداد كروموزوم ها از آنافاز IIآنافاز ) د
  .تواند چهار  نوع گامت ايجاد كندهر سلول زاينده به دنبال هر بار ميوز در شرايطي مي) هـ
  .ها به صورت ساختار چهار كروماتيدي قرار دارندم همه كروموزوIي متافازدر مرحله) ز
1 (1    2 (2    3 (3    4 (5  

  ».................ي پروفاز در مرحله «   چند مورد از موارد زير جمله ي زير را به طور صحيحي تكميل مي كنند؟-8
  .سازدهاي غشايي، دوك را مي پروتئينهاي سيتوپالسمي وكنند، بعضي پروتئينها درون هاگدان رشد مي هاگر گياهاني كهد) الف
  .يابد افزايش ميADPاز كانال يوني، مصرف  Hهاي تار خزه، ضمن عبور سلول) ب
  .دركپسول كپك مخاطي پالسموديومي ، ضمن تشكيل ساختار چهار كروماتيدي، در ساختار اسكلت سلولي، تغيير موقت ايجاد شود) ج
  .تواند ضمن ناپديد شدن هستك، تبادل قطعه بين  دو كروموزوم همتا رخ بدهديدي قارچ چتري ميدر باز) د
1 (1    2 (2    3 (3    4 (4  
  .................. قبل از آن كه ...............  چند مورد از موارد زير جمله ي زير را به طور نادرست تكميل مي كند؟  در يك چرخه ي سلولي -9

  . سانترومرها مضاعف شوند ، سانتريول ها مضاعف مي شوند–كه فاقد تراكئيد است گياهي ) الف
  .شوندهاي همتا از هم جدا ميها تشكيل شوند ، كروموزوم  غشاي هسته دور كروموزوم-كند زنبوري كه سلول تاژكدار ايجاد مي) ب
  .گيرند ، كروموزوم ها با حداكثر فشردگي در استواي هسته قرار مي  رشته هاي ريز پروتئيني كوتاه مي شوند-كپكي كه حركت آميبي دارد ) ج
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  .شود سانتريول ها از هم دور شدند ، بر مقدار ماده ژنتيك افزوده مي–گياهي كه عنصر آوندي دارد )  د
  . غشاي هسته به دور كروموزوم ها تشكيل شود ، دوك از بين مي رود–آمانيتاموسكاريا ) ه
1 (1    2 (2    3 (3    4 (4  

  ................ تواندمي ...................بعد از آن كه ............. در چرخه زندگي يك گياه هنگام تقسيم -10
    . غشاي هسته ناپديد شود- سانتريول ها مضاعف شدند-هاگ درون هاگدان ) 1
  . از هم جدا شوندهاي همتا كروموزوم- غشاي هسته ناپديد شد-ي آندوسپرمهاي دربرگيرندهسلول) 2
  . ساختار چهار كروماتيدي تشكيل شود-ها مضاعف شدند كروموزوم-هاي مولد گامتسلول) 3
  .ها مضاعف شوند سانتريول–ي ژنتيك هسته افزوده شد  بر مقدار ماده-هاي هاپلوئيد فتوسنتز كنندهسلول) 4

  ......................تواند مي........................... ي سلولي كه اي از چرخهدر مرحله.................................  در -11
  .شوندها از هم دور مي سانتريول-شود ساختار چهار كروماتيدي تشكيل مي-بخشي از سرخس كه ريزوئيد دارد)  1
  .همتا از هم جدا شوندهاي  كروموزوم-شود دوك تقسيم كوتاه مي–ي روياني ذرت  كيسهيدربرگيرندههاي  سلول) 2
  . سيتوكينز انجام شود-پيوندندهايي در ميان سلول به يكديگر مي وزيكول-آميب) 3
  .شود به طور موقت در اسكلت سلولي تغيير شكل موقت انجام مي-شوندها قابل رؤيت مي كروموزوم-در كپكي با حركت آميبي) 4

  ».شودتوليد مي............... از ميوز هر سلول زاينده در «  كنند؟يي زير را به طور صحيح تكميل م چند مورد جمله-12
   حداكثر يك نوع تخمك-تخمدان قورباغه داراي حفره گلويي) ج     حداكثر يك نوع تخمزا-تخمك كاج) ب   حداكثر چهار نوع هاگ-هاگدان سرخس) الف
  هايي فاقد كروموزوم جنسي گامت- نرملخ) هـ  هاي جنسي مشابههايي با كروموزوم گامت-زنان) د
1 (1    2 (2    3 (3    4 (4  

  »........................قطعاً ..................... هر جانداري كه «  كنند؟ چند مورد عبارت مقابل را به صورت نادرست تكميل مي-13
.              احتمال نر و ماده شدن آن برابر است–. حاصل لقاح بين دو گامت نر و ماده است) ب   . توانايي ايجاد ساختار چهار كروماتيدي را دارد–كند در توليد مثل جنسي شركت مي) الف
  . توانايي انتقال ژن را به نسل بعد دارد–حاصل توليد مثل جنسي است ) د  . توانايي تبادل قطعه بين كرموزوم همتا را دارد–كند در چرخه زندگي خود هاگ توليد مي) ج
1  (1    2 (2    3 (3    4 (4    

  ي همه جانداراني كه تنفس نايي دارند درست است؟ كدام عبارت درباره-14
  .تواند منجر به توليد گامت نوتركيب شودفرايند كراسينگ آور مي) 2    .كندهاي خود را از والدين دريافت ميهر زاده، نيمي از ژن) 1

  .ها فعاليت داردهايي كه جزء مونوساكاريدي دارند، در سيتوپالسم آنآنزيم) 4  .دهد رخ ميبه دنبال هر جهش، تغييري در تعداد نوكلئوتيدهاي يك ژن) 3
   كدام جمله صحيح است؟- 15

  .داراي سيستم عصبي محيطي و مركزي است. شودهر جانداري كه باعث تغيير يك رفتار غريزي مي) 1
  .دهدمورد ارزيابي قرار ميي خود را بر اساس تعداد تابش هاي گونهكرم شب تاب نر، ماده) 2
  .ها امكان ندارد كه در مرحله آنافاز در هر قطب سلول كرموزوم همتا يافت شوددر كالميدوموناس همانند قارچ) 3
  .كنندرا توليد و مصرف مي NADHهاي هوازي همانند ميتوكندري پيرووات و باكتري) 4
  4) 8  »ز«بجز4)7  4) 6  4) 5  3) 4  3) 3  »الف،ج،د،و«4)2  4)1
    3)15  4)14  4) 13  »الف،ب،هـ«3)12  4)11  4)10  »الف«بجز 4) 9

  .............................در چرخه زندگي اين گياه ......................  گامتوفيتي كه فقط -1 آزمون گیاهی 
  . توفيت فتوسنتز كننده باشدتواند هم اسپورفيت و هم گامتوانايي توليد آركگن را دارد ـ مي) 1
  . تواند اسپورفيت كوچكتر از گامتوفيت باشدي اسپورفيت  جوان است ـ ميتغذيه كننده) 2
  . تواند دي اكسيد كربن را تثبيت كندتوانايي توليد آنتريدي را دارد ـ سلول هاي ديپلوئيد نمي) 3
  . كندتوفيت ساختار توليد مثلي نر يا ماده را توليد ميكند ـ هر گامخارج از بخش اسپورفيت رشد خود را آغاز مي) 4
  . ندارد............... ي خام نقش دارند ، به طور قطع در حمل شيره...........  در چرخه زندگي هر گياهي كه فقط -2
   توانايي لقاح مضاعف –خروطي سلول هاي باريك با انتهاي م) 2   گامتوفيت توانايي توليد آركگن –سلول هاي كوتاه با منافذ بزرگ ) 1

   گامتوفيت توانايي فتوسنتز –سلول هاي با صفحه هاي منفذ دار ) 4   اسپوروفيت توانايي تغذيه گامتوفيت –سلول هاي باريك با انتهاي مخروطي ) 3
  . را دارد......... به طور قطع توانايي .......  در چرخه تناوب نسل، هر گامتوفيت -3
           تغذيه اسپوروفيت جوان –ري كلروپالست دا) 1
   آزاد كردن اكسيژن را از تجزيه آب در داخل تيالكوئيد–آركگن داري ) 2
   مضاعف كردن سانتريول ها قبل از ناپديد شدن غشاء هسته –كند ساختار توليد مثلي پر سلولي نر ايجاد مي) 3
  .  توليد ساختار پر سلولي نر و ماده را دارد–ريزوئيد داري ) 4
  ........................ در چرخه تناوب نسل گياهان امكان ندارد كه -4
  . آيندسلول هاي مولد گامتوفيت نر و ماده درون يك هاگدان به وجود مي) 2    .    گامتوفيت توليد كننده گامت نر ، در تغذيه اسپوروفيت نقش داشته باشد) 1

  . اسپوروفيت كلروپالست دار ، فاقد سلول هاي طويل با انتهاي مخروطي باشد) 4  . سپوروفيت جوان نقش داشته باشدگامتوفيت وابسته به اسپوروفيت ، در تغذيه ا) 3
  »............. در گياهي كه « كند ؟   كدام جمله زير را به طور نادرست تكميل مي-5
  . ند در تغذيه اسپوروفيت جوان نقش داشته باشدتواهاگدان بخشي از پيكر اصلي گياه است، گامتوفيت توليد كننده آنتريدي مي) 1
  . توانند كلروپالست دار باشنددهند نميآيد، سلول هايي كه تشكيل ساختار چهار كروماتيدي ميپيكر اصلي از ميتوز هاگ به وجود مي) 2
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  . روموزوم همتا داشته باشندتوانند ككند، سلول هاي حاصل از ميوز طبيعي ميزا ايجاد ميهر گامتوفيت ماده تنها يك تخم) 3
  . شودشود همه گامتوفيت ها درون يك نوع هاگدان توليد ميسلول هاي هاپلوئيد و دپيلوئيد كلروپالست دار يافت مي) 4
  ...............به طور قطع . توانايي توليد اكسيژن را از تجزيه آب دارد............  در چرخه تناوب نسل، جانداري كه -6
  .  گامتوفيت توانايي توليد آنتريدي و آركگن را دارد–هم اسپوروفيت و هم گامتوفيت ) 2      .  گامتوفيت در تغذيه اسپوروفيت نقش ندارد– اسپوروفيت فقط) 1

     . داردي خام نقش ن تراكئيد در حمل شيره–فقط گامتوفيت  )4  . اسپوروفيت جوان وابسته به گامتوفيت است–هم اسپوروفيت و هم گامتوفيت ) 3
  كنند ؟  كدام جمله زير ار به طور نادرست تكميل مي-7
  » ............ به طور قطع ........ كه گامتوفيت ............. ي گياهان در همه« 

  . شودي هاگ ها درون يك نوع هاگدان توليد مي همه– كلروپالست دار دارند –تراكئيد داري ) 1
  .  سلول هاي پروتال فاقد فتوسيستم هستند–كند تغذيه مي از اسپوروفيت –آركگن داري ) 2
  . ي خام نقش ندارند سلول هاي كوتاه با صفحات منفذ دار در حمل شيره– تغذيه كننده اسپوروفيت است –دانه داري ) 3
  . كند هر گامتوفيت ساختارهاي توليد مثلي نر و ماده توليد مي– فتوسنتز كننده است –سانتريول داري ) 4
  ............................به طور قطع در چرخه زندگي اين گياه ..................  هر گامتوفيتي كه -8
  .  عناصر آوندي در حمل شيره خام نقش دارند–توانايي توليد آركگن را ندارند ) 1
  . را دارد  CO2 گامتوفيت توانايي تثبيت –تغذيه كننده اسپورفيت جوان است ) 2
  . شوند سلول هاي هاپلوئيد كلروپالست دار يافت مي–كند سلول پروتالي توليد مي) 3
  .  سلول هاي باريك با انتهاي مخروطي در حمل شيره خام نقش دارند–بتواند آنتروئيدي و آركگن توليد كند ) 4

  كند ؟ ي زير را به طور نادرست تكميل مي كدام عبارت جمله-10
  » ........................ به طور قطع در چرخه زندگي اين گياه . توليد كند............  هر گامتوفيتي كه بتواند ساختارهاي توليد مثلي «
  . كند گامتوفيت رشد خود را خارج از اسپورفيت آغاز مي–نر ) 2  . سلول هاي گامتوفيت تغذيه كننده اسپورفيت جوان هستند–ماده  )1

  .  توليد كنندADPتوانند در گام دوم كالوين  سلول هاي گامتوفيت مي–ماده ) 4      .  اسپورفيت بزرگتر از گامتوفيت است– و ماده نر) 3
  » ................. هر گامتوفيتي كه توانايي «    در چرخه زندگي گياهان كدام نادرست است ؟ -11

  . تثبيت دي اكسيد كربن را دارد، ضمائم ريشه مانندي به نام ريزوئيد دارد) 2.                      كنداكسيد كربن را تثبيت مييسكو ديتغذيه اسپورفيت جوان را دارد ، با فعاليت روب) 1
  . واند ساختار توليد مثلي ماده توليد كندتتوليد سلول دو هسته اي دارد، نمي) 4.      تامين كننده انرژي پمپ غشايي تيالكوئيد استIIمضاعف كردن سانتريول را دارد، فتوسيستم ) 3

  » ...... را دارد به طور قطع CO2توانايي تثبيت ...... در چرخه تناوب نسل گياهي كه فقط « . كند چند مورد عبارت زير را به طور درست تكميل مي-12
  .  سلول هاي گامتوفيت در تغذيه اسپورفيت نقش ندارند–اسپوروفيت ) ب     .  شيره خام نقش ندارند سلول هاي باريك با انتهاي مخروطي در حمل–گامتوفيت ) الف
   . براي لقاح به آب سطحي نياز ندارند–سلول هاي ديپلوئيد ) د      . شود پيكر اصلي اين گياه از رشد هاگ توليد مي–سلول هاي هاپلوئيد ) ج
1 (1     2 (2     3 (3     4 (4   

  كند ؟ ي زير را به طور نادرست تكميل ميرت جمله كدام عبا-13
  » ............ به طور قطع . ي خام نقش دارددر حمل شيره............ ي گياهاني كه در چرخه تناوب نسل همه« 

  . شود گامت نر خارج از بخش اسپوروفيت نر توليد مي–سلول هاي باريك با انتهاي مخروطي ) 1
  . آيد گامتوفيت نر و ماده درون بخش اسپوروفيت به وجود مي–ات منفذ دار سلول هايي با صفح) 2
  . شود اندوخته بعد از لقاح تشكيل مي–سلول هاي كوتاه با منافذ بزرگ ) 3
  .  يك يا چند برگ تغيير شكل يافته در تغذيه رويان نقش دارند–سلول هاي باريك با انتهاي مخروطي ) 4

  » ............. تواند در مرحله آنافاز مي.............. در طي تقسيم زيگوت گياهي كه «   كند ؟  به طور نادرست تكميل مي چند مورد جمله زير را-14
  . گيرند  كروموزوم ها در مجاورت كلروپالست قرار مي–شود پيكر اصلي از ميتوز هاگ توليد مي) الف
  . شوند كروموزوم ها به سانتريول نزديك مي–شوند هاگ هاي نر و ماده در هاگدان متفاوت توليد مي) ب
  . شوند ساختارهاي چهار كروماتيدي از هم دور مي-برگ مركب دارد) ج
  .  تعداد كروموزوم هاي هسته دو برابر شود–ريزوم دارد ) د
1 (1     2 (2     3 (3     4  (4   

  .................قطعاً .............  در جانداراني كه تناوب نسل دارند هر -15
  .  عنصر آوندي دارد–اسپوروفيتي كه هيچ گونه وابستگي به گامتوفيت ندارد ) 2                                           .  در تغذيه اسپوروفيت نقش دارد-اي گامتوفيت فتوسنتز كننده) 1

  . شود درون آركگن توليد مي–اسپوروفيت جوان وابسته به گامتوفيت ) 4.      كند لي پر سلولي توليد مي ساختار توليد مث–گامتوفيتي كه هيچ گونه وابستگي به اسپوروفيت ندارد ) 3
  » . دهدابتدا ميوز سپس ميتوز رخ مي........ براي توليد ........ در «    چند مورد صحيح است ؟ -16
   اسپوروفيت  پروتالي از–كاج ) ب         سلول رويشي از سلول مولد هاگ نر –ذرت ) الف
  زا از سلول خورش تخم–يوالف ) د           هاگ از زيگوت –قارچ فنجاني ) ج
1 (1     2 (2     3 (3     4 (4   

  »................. هاي ايجاد شده در يك گامت«   كند؟ چند مورد جمله مقابل را به طور درست تكميل مي- 18
      .تخمك آگاو، ژنوتيپ مشابه دارند) ب      .توانند ظاهري متفاوت داشته باشندگامتوفيت، نمي) الف
    .توانند ژنوتيپ متفاوت داشته باشندكيسه گرده، مي) د        .توانند ژنوتيپ متفاوت داشته باشندتخمدان، مي) ج
  .آركگن، ژنوتيپ مشابه دارند) هـ

1 (1    2 (2    3 (3    4 (4  
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  .................. ه دانه دارند اندوخت....................  در همه گياهان آوندي كه -19
  .آيد قبل از لقاح به وجود مي–آركگن ) 2    .آيد از يك تخم تريپلوئيد به وجود مي–هايي با صفحات منفذدار سلول) 1

  .ا دارندهاي والد نر ر كرموزوم–اي تخمك دو پوسته) 4    .شود مواد غذايي آلبومن به طور كامل به لپه رويان منتقل مي–اي رويان دولپه) 3
  ................كند قطعاٌ توليد مي................  در همه گياهان آوندي كه هر - 20

  .شود با دانه گرده چهار سلولي بارور مي–گامتوفيت چند عدد آركگن ) 2        . لقاح دوتايي دارد–گامتوفيت نر دو عدد گامت ) 1
  .شود تخم تريپلوئيد به اندوخته دانه تبديل مي–گامتوفيت نر دو سلولي ) 4    .شودي بارور مي با دانه گرده دو سلول–گامتوفيت ماده يك تخمزا ) 3

  ..................... در چرخه تناوب نسل فقط در گياهان -21
  .گلدار، اسپوروفيت تغذيه كننده گامتوفيت است) 2      .سانتريول دار، گامتوفيت تغذيه كننده اسپوروفيت جوان است) 1

  .كنددار، اسپوروفيت جوان از گامتوفيت تغذيه ميآنتريدي) 4      .قد آوند ، اسپوروفيت بالغ وابسته به گامتوفيت استفا) 3
  »..................... در چرخه تناوب نسل در هر گياه « كدام نادرست است؟ - 22

  .دار، اسپوروفيت تغذيه كننده گامتوفيت استگل) 2             .سانتريول دار، گامتوفيت تغذيه كننده اسپوروفيت جوان است) 1
  .سازند، گامتوفيت تعداد كمي سلول داردهاي غشايي، دوك تقسيم را ميكه برخي پروتئين) 4       .كنددار، گامتوفيت رشد خود را خارج بخش اسپوروفيت، آغاز ميآركگن) 3

  ...............ي  ي جانداران پرسلولي فتوسنتزكننده ر معمول، در همهبه طو كند؟  كدام گزينه، عبارت زير را به طور مناسب كامل مي-23
  .تر از گامتوفيت دارد فاقد آوند، اسپوروفيت، بالغ، ساختاري كوچك) 2    .، گامتوفيت داراي تعداد كمي سلول استفاقد آركگن) 1

  .كند ميد گل، سلول حاصل از لقاح با تقسيم ميتوز يك ساختار پرسلولي ايجاد فاق) 4   .كنداسپوروفيت درون بخش گامتوفيت رشد خود را آغاز مي، آركگن دار) 3
  ............... ي جانداران  همه چرخه تناوب نسلبه طور معمول، در كند؟  كدام گزينه، عبارت زير را به طور مناسب كامل مي-24

  .بز، گامتوفيت تغذيه كننده اسپوروفيت جوان استداراي گامتوفيت س) 2  .اسپوروفيت داراي عناصر آوندي است، فاقد آركگن) 1
  .آيدهاي حاصل از ميوز گامتوفيت سبز به وجود ميگامت نر تاژكدار دارند، از رشد سلول) 4  .لقاح مضاعف دارند، كه اسپوروفيت مستقل از گامتوفيت است) 3

  »...............ي  در هر جاندار پرسلولي فتوسنتزكنندهبه طور معمول، «  كند؟  كدام گزينه، عبارت زير را به طور مناسب كامل مي-25
  .بدون آوند، بخش گامتوفيتي ضمائم برگ مانند و ريشه مانند دارد) 2  .كنند ها در بخش اسپوروفيتي شروع به رشد مي دار، هاگ دانه) 1

  .شود زا در درون تخمك تشكيل مي ي گرده و سلول تخم دار، گامت نر در دانه ريشه) 4  .شود ي اسپوروفيتي ساختار پرسلولي ديپلوئيدي ايجاد مي بدون گل، در مرحله) 3
  ...........قطعاً .............  است؟              در خزه هر سلول نادرست چند مورد - 26
  .هاي خودي را نداردقسيم ميتوز است و توانايي مضاعف كردن كروموزوم حاصل ت-تاژكداري ) ب                   .تواند ساختار چهار كروماتيدي تشكيل دهد نمي-كلروپالست دار) الف
  .هاي هاپلوئيدي با توانايي لقاح بسازدتواند سلول نمي-ديپلوئيدي ) د       .هاي همتا را از هم جدا كندتواند در مرحله آنافاز كروموزوم مي-ديپلوئيدي ) ج
  .موزومي يكساني با سلول مولدش دارد ژنوتيپ و عدد كرو-كه توانايي لقاح دارد ) هـ
1 (1  2(2  3(3  4(4  

  ».................هر گياهي كه «كنند ؟     چند مورد جمله زير را به طور صحيح تكميل مي- 27
  .شودسانتريول دارد ، از ميتوز هاگ خارج از بخش اسپورفيت ، گامتوفيت سبز توليد مي) الف
  . گاميتوفيت بالغ وابستگي غذايي به اسپورفيت داردكند ،درون تخمك آركگن توليد مي) ب
  .كند ، اسپورفيت بالغ مستقل از گامتوفيت استسلولهاي دراز با انتهاي مخروط شيره خام را حمل مي) ج
  .كامبيوم آوند ساز دارد ، اسپوروفيت ، تغذيه كننده گامتوفيت است) د
1 (1         2 (2      3 (3      4 (4  

  ......................توانند هاي هاپلوئيد ميدارند، سلول......... كه ي گياهاني  در همه- 28
  .هاي با حركت القايي باشندي سلول توليد كننده-سانتريول) 2    .  در پي فعاليت روبيسكو، اسيد سه كربنه بسازند– آركگن) 1

  . خارج از بخش اسپوروفيت، توليد گامتوفيت كنند-ي گرده دانه) 4    .ها، دوك را بسازند در پي حركت سانتريول-تراكئيد) 3
1 (1    2(2    3(3    4(4  

  »...........................اسپورفيت ............................ در همه گياهاني كه «كند ؟    كدام جمله زير را به طور نادرست تكميل مي- 32
  .تواند وابستگي غذايي به گامتوفيت داشته باشد نمي–گامتوفيت فاقد كلروپالست است ) 2     .يت استاي مستقل از گامتوف بالغ از نظر تغذيه–ريزوم دارند ) 1

  .كند جوان ، از گامتوفيت تغذيه مي–آركگن دارند ) 4      . تغذيه كننده گامتوفيت است –سانتريول ندارند ) 3
  »..............................گامتوفيت ....................... ي كه هر گياه«  كند؟رو را به طور صحيح تكميل ميي روبه چند مورد جمله-33
  .اكسيد كربن را ندارد توانايي تثبيت دي-رشد پسين دارد) ب    .تواند اكسيژن محيط را افزايش بدهد مي-ريزوم دارد) الف
  . تغذيه كننده اسپوروفيت جوان است-يدي استفاقد آنتر) د  .آيد خارج از بخش  اسپوروفيت به وجود مي-فاقد عنصر آوندي است) ج
  . تغذيه كننده اسپوروفيت جوان است-آركگن دارد) هـ

1 (1    2 (2    3 (3    4 (4  
  
  »ب«به جز 3) 12  1) 11  4) 10  »د«به جز3) 9  4) 8  4) 7  4) 6  4) 5  4) 4  3) 3  2) 2  3) 1

  3) 20            4) 19        » ج«1) 18         2)17  4) 16          4) 15         4) 14  4) 13
  »ب،هـ«2)33  2)32  4)31  4)30  4)29  2)28  4)27  »ج«1)26  1)25  4)24  3)23  3)22  3)21
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   كدام عبارت، در مورد بسياري از گياهان درست است؟-1
  .ثر در حفظ جذب آب توسط ريشه ها، در خفتگي جوانه ها بي تاثير استهورمون مو) 2.برگ ها بر خالف ريشه ها، بيشترين اكسيژن مورد نياز را از طريق فتوسنتز خود تامين مي كنند) 1

  .هر سلول هسته دار، توانايي توليد نوعي هورمون محرك رشد را دارد) 4                             .مواد شيميايي عامل خفتگي ، در پاسخ به دماهاي پايين تجزيه مي شوند) 3
  » .................. همانند دانه، بي انگور هاي حبه كردن درشت در مؤثر هورمون«  كند؟ رستي كامل ميكدام مطلب، عبارت مقابل را به د  -2
  .شود مي نارس هاي اتيلن، موجب تسريع در رسيدن ميوه  )2      .گردد آبسيزيك اسيد، مانع تشكيل ريشه چه در دانه مي  )1

  .است موثر ها اكسين، در طويل شدن ساقه )4    .گردد مي ها اندام برخي پيريِ سرعت كاهش سبب ها، سيتوكينين )3
  .دخالت دارد  ..................  در شود مي  ..................  سبب كه كند؟هورموني مي تكميل نادرستي طور به را زير ي جمله مورد، كدام - 3
  گياهي هاي  كاهش پيرشدن برخي اندام-  سلوليتحريك تقسيم  )2    گياهي ي جوانه هر رشد -سلولي ي افزايش انعطاف پذيري ديواره  )1

  گياهي تعرق كاهش -ها جوانه و ها خفتگي دانه )4      گياه نمو پاياني مراحل كنترل -فرنگي گوجه هاي رسيدگي ميوه )3
   .................. شود، مي توليد ريشه رئوس در كه هورموني برخالف ،  ..................  هورموني كه  -٤
  .شود ها مي  سبب افزايش مدت نگهداري ميوه- كنند هاي گياهي توليد مي اغلب بافت  )2  .شود مي بافت كشت در ريشه تشكيل باعث –ريتز ونت كشف شدتوسط ف  )1

  .هاست ر بافت محرك تقسيم سلولي د-شود  سبب حفظ جذب آب گياه در تنش خشكي مي )4  . عامل اصلي چيرگي رأسي است-شود  زني مي باعث نمو ميوه و جوانه )3
  )96سراسري (كدام گزينه، براي تكميل عبارت زير نامناسب است؟-5
  )96سراسري  (.........شود  مي............... كند، همانند هورموني كه باعث  ها عمل مي ها مخالف ژيبرلين زني دانه هورموني كه از نظر تأثير بر جوانه«
        .يابد زي كاهش ميهوا ها ـ در شرايط غرقابي و بي ريزش برگ) 1
  .يابد هاي محيطي افزايش مي ها ـ در هنگام تنش تسريع و افزايش رسيدگي ميوه) 2
  .دهد تأثير قرار مي هاي جانبي گياه را تحت هاي سلولي ـ رشد جوانه پذيري ديواره انعطاف) 3
  .ها را كنترل نمايد تواند در شرايطي سرعت رشد، سنتز پروتئين و انتقال يون ها ـ مي سست شدن ميوه) 4
  )96خارج كشور (...............رشد ................ كند، همانند نوعي هورمون  ها عمل مي ها مخالف ژيبرلين زني دانه  هورموني كه از نظر تأثير بر جوانه-6
  .شود  نفت نيز حاصل ميبازدارنده ـ در اثر سوختن ناقص) 2      .يابد هوازي كاهش مي بازدارنده ـ در شرايط غرقابي و بي) 1

  .هاي تمايزنيافته نقش دارد محرك ـ در تشكيل ساقه از سلول) 4      .هاي مختلف گياه تأثيرگذار است محرك ـ بر رشد بخش) 3
  .................. كند،  در گياهان، هورموني كه مخالف هورمون ژيبرلين عمل مي- 7
   .شود ها استفاده مي زايي در قلمه براي ايجاد ريشه  )2       .باشدتواند در كنترل سنتز پروتئين دخالت داشته  مي  )1

   .شود هايي مثل گيالس مي موجب سست شدن ميوه )4     .شود هاي نگهبان روزنه مي موجب افزايش فشار تورژسانس در سلول )3
  .باشد گياه نمو نهايي مراحل ي ترل كنندهكن ندتوا مي  ..................   ر فرآيندهاي مربوط به رشد و نمو طبيعي گياهان، هورموني كه د- 8
  .دارد نقش روزنه نگهبان هاي در پالسموليز سلول  )2        .شود مي استفاده زايي از آن در كشاورزي براي ريشه  )1

  .است نيافته تمايز سلول ي عامل ايجاد ساقه در توده )4        .دارد نقش دانه بدون هاي در درشت كردن ميوه )3
  )95سراسري . (نيز دخالت دارد........................... شود، در مي................... ون گياهي كه  هر هورم–9
 هاي گياه باز شدن روزنه-هازني دانهمانع رشد و جوانه) 2        ها خفتگي دانه-هاهاي جانبي ساقهمانع رشد جوانه) 1

 ي گياه طويل شدن ساقه-ها ممكنبه كمك آب، جذب آب و امالح براي قلمه) 4     به سمت نورها  خميدگي گياهچه-هاباعث تسريع رسيدگي ميوه) 3

  )95خارج كشور .................. . (را ممكن مي سازد مي تواند ............. هر هورمون گياهي كه   -10
   در پاسخ به عوامل بيماري زا كاهش يابد–كانيكي ميوه ها برداشت م  )2     در واكنش به زخم هاي بافتي افزايش يابد –رسيدگي سريع ميوه ها   )1

  . انعطاف پذيري ديواره هاي سلولي را بيشتر نمايد–ميتوز و سيتوكينز سلول ها  )4     باعث بيداري دانه هاي در حال خواب شود–جذب آب و امالح براي قلمه ها  )3
  ..............ينين مي شود، برخالف سيتوك...............  هورموني كه سبب - 11

  . در رئوس ريشه ها توليد مي شود–تشكيل ساقه از سلول هاي تمايز نيافته ) 2      . بر ريشه دار كردن قلمه ها بي تأثير است-چيرگي رأسي) 1
  .ند تقسيم سلول ها را تشديد مي كند فراي–درشت كردن ميوه هاي تريپلوئيدي ) 4    . مدت نگهداري ميوه ها را كاهش مي دهد–مقاومت گياه در شرايط غرقابي ) 3
   كدام عبارت درست است؟-12

  .كنندگياهان دو ساله، در سال دوم مواد غذايي را در ريشه ذخيره مي) 2    .ي گياهان داراي عناصر آوندي، مريستم پسين دارندهمه) 1
  .هاي پسين، به صورت استوانه در زير پوست قرار دارند مريستميهمه) 4  .هاي نخستين و پسين، توانايي ايجاد بافت چوب پنبه را دارندمريستم) 3

  .............. چند مورد جمله ي زير را به طور صحيح تكميل مي كند؟  در ساقه ي همه ي گياهان چوبي، -13
  .قطر عناصر آوندي در فصول مختلف سال متفاوت است) ب      .دو نوع مريستم پسين در منطقه ي پوست وجود دارد) الف
  .گروهي از سلول هاي رأسي فاقد واكوئل مي باشند) د      .ضخامت آبكش پسين بيش از چوب پسين مي باشد) ج
  .كامبيوم آوند ساز بين عناصر آوندي وجود دارد) و      .دو نوع مريستم پسين در ساخت پوست درخت نقش دارد) هـ
1 (1                    2(2                                  3 (3                                      4 (4  

  ............  چند مورد جمله ي زير را به طور صحيح تكميل مي كند؟  گياه بنت قنسول -14
  .بر خالف گندم، در انتهاي برگ هاي خود روزنه هاي آبي دارد) ب      .بر خالف زنبق، از گياهان چند ساله ي علفي مي باشد) الف
  .همانند نرگس زرد، در برش عرضي ساقه ي خود، سه بخش متمايز دارد) د    .جه فرنگي، مي تواند تحت تأثير يك شب بسيار گرم گل دهدهمانند گو)ج
  .ي هويچ رشد پسين داردبرخالف ريشه) و    .همانند نارون ، گروهي از سلول هاي رأسي فاقد واكوئل مي باشند) هـ
1 (1                    2(2                                  3 (3                                      4 (4  
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  .مي شود................ حلقه ي ساليانه آن ......................  در داخلي ترين پوست درخت نارون - 15
   ضخيم ليگنين دار يافت سلول هاي با ديواره ي-برخالف ) 2      سلول هاي پارانشيمي كلروپالست دار يافت-برخالف ) 1

   توسط يك نوع مريستم پسين ساخته –همانند ) 4     سلول هاي همراه با ميتوكندري فراوان يافت–همانند ) 3
  

  1(3  2(4  3(1  4(1  5(1  6(3  7(1   8(2  9 (4  10 (1  11(3  12 (3
  4) 15  »د،هـ«2)14  »د،هـ«2)13  

  
   ..................سازدمي هاپلوئيد با تقسيم خود سلولت؟ هر سلولي كه ي اسپرم ساز يك فرد بالغ چند عبارت صحيح اس  در لوله-1

    .هاي سر اسپرم را دارد هاي مربوط به آنزيم ژن) ب  .ي خود را دارد توانايي تشكيل دوك تقسيم و ناپديد كردن غشاي هسته) الف
  .آن، دو برابر تعداد سانترومرها استتعداد كروماتيدهاي ) د      .گيرد تحت تأثير ترشحات هيپوفيز پيشين قرار مي) ج
1 (1      2 (2    3 (3    4 (4  
  ..................ي اسپرم ساز يك فرد بالغ چند عبارت صحيح است؟ هر سلولي كه توانايي توليد سلول هاپلوئيد را دارد   در لوله- 2

    .هاي خود را نداردايي مضاعف كردن كروموزومتوان) ب  .ي خود را دارد توانايي تشكيل دوك تقسيم و ناپديد كردن غشاي هسته) الف
  .تعداد كروماتيدهاي آن، دو برابر تعداد سانترومرها است) د  .هاي پرانرژي سه فسفاته در غياب اكسيژن را داردتوانايي توليد ملكول) ج
1 (1      2 (2    3 (3    4 (4  

  كند؟  ي مقابل را به طور صحيح تكميل مي  چند عبارت جمله- 3
  .............. هر سلول حاصل از اسپرماتوسيت ثانويه ............ ، هر سلول حاصل از اسپرماتوسيت اوليه در انسان

      .                  تواند سلول هاي هاپلوئيد بسازد  با سيتوكينز خود مي-بر خالف) الف
  . و مضاعف كردن كروموزوم ها را نداردDNAتوانايي همانند سازي  –همانند ) ب
                       .هاي خود را دارد  توانايي ناپديد كردن غشاي هسته و تك كروماتيدي كردن كروموزوم–بر خالف ) ج
  . توانايي تشكيل تتراد و كراسينگ اور را ندارد–همانند ) د
1 (1    2 (2    3 (3    4 (4  
   كند؟  ي مقابل را به طور صحيح تكميل مي  چند عبارت جمله- 4

  .............. هر سلول حاصل از اسپرماتيد ............ سلول حاصل از اسپرماتوسيت ثانويه در انسان، هر 
  .از سيتوكينز يك سلول هاپلوئيد به وجود آمده است –بر خالف) ب  .                   توانايي تشكيل دوك تقسيم و سيتوكينز را ندارد-همانند) الف
  .باشدهاي سازنده تاژك ميفاقد ژن يا ژن –بر خالف ) د  .طي با تعداد سانترومرها برابر است خDNAهاي   تعداد مولكول–همانند ) ج
1 (1    2 (2    3 (3    4 (4  

  » .............. اسپرماتيد  هر سلول مولد ............ثانويهاسپرماتوسيت سلول مولد   هردر انسان،«؟ صحيح است چند عبارت - 5
  .آيند هايي با دو مجموعه كروموزوم به وجود مي از سلول –همانند ) ب                    .           تواند سلول هاي هاپلوئيد بسازد د مي با سيتوكينز خو-همانند ) الف
  .رها استتعداد كروماتيدها، دو برابر تعداد سانتروم – برخالف) د                  .كند  را از هم جدا ميهاي همتا  در آنافاز كروموزوم–بر خالف ) ج
1 (1    2 (2    3 (3    4 (4  
  ............ هاي موجود در سلول اسپرماتيد انسان  ريزلوله -6
  .شوند ها يافت مي در بخش مركزي سانتريول) 2  .در تشكيل اسكلت سلولي آن نقش دارند) 1

  .گردند ا متصل ميه در صورت لزوم به سانترومر كروموزوم) 4  .شوند جايي آن در مايع پيراموني مي باعث جابه) 3
  ................. به طور معمول ، در مردان بالغ  چند مورد عبارت زير را به طوردرست تكميل مي كند؟- 7

      .توانند در عدم حضور اكسيژن، انرژي زيستي توليد كنندهاي سر اسپرم ميبرخي آنزيم) الف
  .ها كمك مي كندسپرمترشحات پروستات به خنثي كردن محيط قليايي در مسير عبور ا) ب
    .  همه ي سلول هاي ديپلوئيدي ديواره ي لوله هاي اسپرم ساز، توانايي انجام ميوز را دارند) ج
  .اپي ديديم داراي اسپرم هايي با قابليت هاي حركتي متفاوت است) د
  .شوند يهاي اسپرم بر، پس از عبور از كنار و پشت مثانه وارد وزيكول سمينال م هر كدام از لوله) هـ

1 (1      2 (2    3 (3    4 (4  
   كدام جمله در مورد دستگاه توليد مثلي مردان صحيح است ؟- 8
  .شوند ديديم منتقل ميبر به اپيهاي حاصل از تقسيم اسپرماتيد توسط مجراي اسپرمسلول) 1
  .ي مياني خود تعداد زيادي ميتوكندري دارند هاي حاصل از هر اسپرماتيد در قطعه اسپرم) 2
      .كنند ي بيضه، توانايي تحرك خود را پيدا ميهاي پيچيده و طويل درون كيسهبرخي لولهها داخل  اسپرم) 3
  .شوندي شكمي ميي بارداري وارد حفرههاي جنين، در اواخر دورهبيضه) 4
»الف،ب،ج«3) 4  4) 3  »ب،ج«2)2  4)1   3) 8  »الف،د«2)7  1) 6  »الف،ب،ج«3 )5 
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  كند؟ كامل مينادرستر را به طور چند مورد عبارت زي -1
  »....................... در پي كوتاه شدن دوك تقسيم اووسيت ، حالت طبيعي درون تخمدان يك خانم بالغر د«

  .كنندشوند و به سمت قطبين هسته حركت ميساخت كه هر يك، دو كروماتيدي هستند از هم جدا ميهاي همكروموزوم) الف
    .شودهاي تك كروماتيدي تشكيل ميها به دو سوي ياخته، پوشش هسته دور كروموزوموزومبا رسيدن كروم) ب
  .آيدي قطبي به وجود ميتر به نام گويچهبا تقسيم نامساوي هسته،  يك ياخته بزرگ و يك ياخته كوچك )ج
  .شوندهاي ديپلوئيد از سطح تخمدان خارج و وارد محوطه شكمي ميتعدادي ياخته) د
1 (1    2 (2    3 (3    4 (4  
  »................. به طور حتم .................در انسان هر«كند؟  چند عبارت جمله مقابل را بطور صحيح تكميل مي- 2

    .آيداووسيتي كه داراي كروموزوم دو كروماتيدي است ـ از سلول ديپلوئيد به وجود مي) الف
  .آيد در مرحله فوليكولي به وجود ميي قطبي كه فاقد كروموزوم همتا است ـگويچه) ب
    .شودي فالوپ تقسيم مي خارج از تخمدان در لوله ـ اي اووسيت ثانويه) ج
  .آيد ـ در مرحله لوتئال بوجود آمده استگويچه قطبي كه درون لوله فالوپ بوجود مي) د
  .مده استاووسيتي كه توانايي توليد سلول هاپلوئيد را دارد ـ درون تخمدان بوجود آ)هـ

1 (1    2 (2    3 (3    4 (4  
  »................. به طور حتم .................در انسان هر«   كند؟  چند عبارت جمله مقابل را بطور صحيح تكميل مي- 3

  .هاي سوماتيك احاطه شده استشود ـ  بعد از بلوغ به وجود آمده و توسط سلولاووسيتي كه از تخمدان خارج مي) الف
  .آيد ـ در واكنش به افزايش شديد هورمون هيپوفيزي بوجود آمده استي قطبي كه از تقسيم سلول ديپلوئيد به وجود مييچهگو) ب
  .كند ـ در مرحله فوليكولي خارج از لوله فالوپ به وجود آمده استاووسيتي كه فرآيند لقاح را آغاز مي) ج
  .آيد ـ در مرحله لوتئال خارج از تخمدان بوجود آمده استميگويچه قطبي كه از تقسيم سلول هاپلوئيد به وجود ) د
1 (1    2 (2    3 (3    4 (4  

  »............ ة زمان با نقط  هم،دهد هاي تخمدان را نشان مي  از هورمونيكي راتيي تغر،ي زيمنحن«صحيح است؟  چند عبارت -4
  . شودتر ميضخامت ديواره داخلي رحم بيشتر و پر خون Aهمانند B)الف
  .استپروژسترون خون استروژن خون كمتر از مقدار   ميزان B برخالفC)ب
        .ن فعال استمنبع توليد پروژسترو ،Aبرخالف  C)ج
  .كاهش يافته است LHو FSHبه علت بازخورد منفي مقدار ترشح هورمون آزاد كننده Aهمانند C) د
 1 (1      2 (2      3 (3      4 (4  

  ي جنسي  يك خانم بالغ صحيح است؟ چند عبارت در مورد يك چرخه- 5
  .شود ميLHپاسخ هيپوفيز پيشين در برابر مقدار زياد پروژسترون ، همواره باعث كاهش ترشح ) الف
  .شود كه اووسيت اوليه، اولين تقسيم ميوزي خود را شروع كند سبب ميLHدر اواخر فاز فوليكولي حداكثر ميزان ) ب
  .كند شروع به افزايش ميFSH و LHشح در هنگام تخمك گذاري ميزان تر) ج
  .شود، قطعاً در دوران جنيني به وجود آمده استهر اووسيتي كه داخل تخمدان يافت مي) د
  .رسد به حداكثر خود ميLHهنگام تقسيم هر اووسيتي ميزان ترشح ) هـ

1(1     2(2    3(3    4(4  
       ............ مرحله نيطورمعمول در ا به. دهد  فرد سالم نشان ميكي تخمدان را در ة از چرخي بخشريشكل ز -6
      .يابدهاي تخمدان را افزايش ميهاي فوليكولي ترشح هورمونبا رشد سلول) 1
  . استريتأث ي بمحرك فوليكولي بر ترشح پروژسترونهورمون ) 2
  .شودبر فعاليت ترشحي جسم زرد افزوده مي LH با تأثير)3
  .شوداووسيت ثانويه از طريق شيپور فالوپ وارد لوله رحم مي) 4
  »....................و ميزان هورمون ................... قطعاً ................ در يك چرخه ي جنسي زنان ، هنگامي كه «؟ چند عبارت نادرست است  -7
  .  هاي مترشحه از هيپوفيز كاهش يافته است- را آغاز كرده استي زرد رنگ رشد خود توده- شودي قطبي تشكيل ميدومين گويچه) 1
  . محرك فوليكولي كاهش يافته است-ي رحم پر خون است ديواره-مقدار پروژسترون  باالتر از استروژن است) 2
  .شود ـ جسم زرد فعال است ـ پروژسترون خون در حال افزايش استدر سطح اووسيت جداره لقاحي تشكيل مي) 3
  .يابدكند ـ استروژن افزايش ميكند ـ ميزان هورمون لوتئيني كننده در خون شروع به افزايش ميوليكول پاره شده رشد خود را آغاز ميف) 4
  ». است چرخه جنسي...................... بطور قطع ................ به طور معمول در يك دوره جنسي زنان زماني كه « ؟ است زير نادرستچند عبارت  – 8
  كند ـ اوايل نيمه دوماووسيت ، كروماتيدهاي خواهري خود را جدا مي)2    كند ـ اواخر مرحله لوتئال دراستروژن شروع به كاهش مي) 1

  رسند  ـ اواخر هفته دومهاي هيپوفيزي به حداكثر خود ميهورمون) 4    كند ـ اواخر نيمه دومپروژسترون شروع به كاهش مي)3
   "............ زنان، ي جنسة چرخهفته دوم انتهايطورمعمول، در  به" ؟نمايد  ميلي تكمي را به نادرستمقابلعبارت  نهي كدام گز-9
  .شوداز هيپوفيز پيشين مي ،FSHوLHافزايش شديد استروژن محركي براي آزاد شدن مقدار زياد) 1
  .شودچسبد و تخمك گذاري انجام مي به ديواره تخمدان ميفوليكول بالغ) 2
  .آوردممانعت به عمل مي LHو FSHغلظت كم استروژن از افزايش شديد) 3
  .كند ميهاي هيپوفيزي بر روي آندومتر، ديواره داخلي رحم مجدداً شروع به رشد و نموبا تأثير هورمون) 4 

A B C
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  كند؟ چند مورد جمله زير را بطور صحيح تكميل مي-10
  ».نمايد  ميشروع به كاهش............شروع به ............ هورمون ترشح  زاني، م............ پس از  فرد سالم،كي ي جنسة چرخيِدر ط«

  هاي فوليكولي پاره شده ـ افزايش و ترشح استروژن  از سلول پروژسترونرسد ـبه حد اكثر ميزان خود مي LHكه ترشحآن) الف
  هاي تخمدان هاي هيپوفيزي ـ افزايش و ترشح هورمونهورمون –شود آن كه تحليل جسم زرد آغاز مي) ب
         هاي هيپوفيزيافزايش و ترشح هورمون – هاي تخمدان -  كوليآغاز رشد فول) ج
  افزايش و ترشح استروژن  – هاي تخمدان – تخمدان ونرد  اووسيت اوليهتقسيم) د
1 (1    2 (2    3 (3    4 (4  

  .نمايد  ميشروع به افزايش............شروع به ............ هورمون ترشح  زاني، م............ پس از  فرد سالم،كي ي جنسة چرخيِدر ط -11
   ـ كاهش و ترشح پروژستروناستروژن هاي همتا از هم جدا شده اند ـكه كروموزومآن) 1
  هاي هيپوفيزيهاي تخمدان ـ كاهش و ترشح هورمون–كند آن كه ديواره رحم شروع به تخريب مي) 2
     كاهش و ترشح پروژسترون – هاي هيپوفيزي–لوله فالوپ  وندر ثانويه اووسيت  تقسيم)3
  هاي تخمدان شح هورمونكاهش و تر– هاي هيپوفيزي –كندكه ديواره رحم شروع به رشد ميآن) 4

  چند مورد از عبارت هاي زير صحيح هستند؟  -12
  .شودهاي جسم زرد ميهاي هيپوفيزي باعث افزايش توليد پروژسترون در سلولهنگام النه گزيني بالستوسيست، غلظت باالي هورمون) الف
  .شودرت بيكربنات حمل مياكسيدكربن به صوهاي بند ناف برخالف سياهرگ بند ناف بيشتر ديدر سرخرگ) ب
  .پايين است FSHو LHهاي هاي تخمدان در خون باال و غلظت هورمونهنگام تشكيل امنيون و كوريون غلظت هورمون) ج
  .تحليل رفته است، جسم زرد يابد افزايش  در خونهاي هيپوفيزيهورمونغلظت در پايان فاز لوتئال اگر ) د
  .هاي بند ناف، بيشتر ظرفيت هموگلوبين با اكسيژن اشباع شده استهاي ششي انسان همانند سياهرگدر سياهرگ) هـ
1(1    2(2    3(3    4(4  

  دهد؟ كدام يك از وقايع زير همواره و هم زمان با هم، در يك دوره جنسي زنان رخ مي-13
  تقسيم گويچه قطبي ترشح استروژن از فوليكول و ) FSH       2و LHو كاهش ترشحاستروژن افزايش ترشح ) 1
  FSHو LHافزايش ترشح پروژسترون و كاهش ترشح) 4      رشد جسم زرد و حركت سلول تخم در طول لوله فالوپ )3
  1) 8  4) 7   2) 6  »الف«1)5  4) 4  4) 3  »الف،د،هـ«3) 2  »ب،جالف،«3)1
        4)13  »ج،د«2)12  1) 11  »الف،ب«2) 10  3) 9
  
  ».................رويان ......................... به طور معمول در انسان قبل از «كند ؟     كدام جمله زير را به طور نادرست تكميل مي-1
  .كنندها شروع به تشكيل شدن مي روده–آغاز شدن ضربان قلب ) 2    .كنند كبد و پانكراس شروع به تشكيل شدن مي-  اهاها و پشكل گيري بازو) 1

  .شود ضربان قلب آغاز مي–مشخص شدن كبد و پانكراس ) 4     .شود ساختار جفت تشكيل مي–هاي اطراف به وجود آمدن پرده) 3
  ............................. به طور معمول در انسان پس از - 2
  .شودكه وزن رويان به حدود يك گرم رسيد ، ضربان قلب آغاز ميآن) 2  .كنندها و پاهاي رويان ، كبد و پانكراس شروع به تشكيل شدن ميشكل گيري بازو) 1

  .رسد ميلي متر مي5ز كرد ، اندازه رويان به كه ضربان قلب آغاآن) 4    .شوندهاي جنسي مشخص مي ميلي متر رسيد ، اندام22طول رويان به حدود ) 3
  ............................. به طور معمول در رويان انسان هنگامي كه - 3
  .شوداي انجام ميكنند، در قلب ، انقباض ذاتي منحصراً در بافت گرهكبد و پانكراس، شروع به تشكيل شدن مي) 1
  .كنندي هوايي سورفاكتانت ترشح ميهاي كيسه، برخي از سلولشودي نهايي نمو رويان انجام ميمرحله) 2
  .شودمتر طول دارد، ژن انيدراز كربنيك در كبد و طحال بيان مي ميلي5رويان ) 3
  .اندشود، هنوز كبد و پانكراس و بازو و پاها شكل نگرفتهضربان قلب آغاز مي) 4
    كند؟  كدام جمله زير را به صورت نادرست تكميل مي- 4
  ».سن بيشتري دارد...................... نسبت به روياني كه ..................... به طور معمول در انسان روياني كه «
  .كند ضربان قلب را آغاز مي–اند بازوها و پا شكل گرفته) 2      .اند روده ها شروع به نمو كرده–شود ضربان قلبش آغاز مي) 1

  .كند كبد و پانكراس شروع به تشكيل شدن مي–حدود يك گرم وزن دارد ) 4    .اندهاي جنسي مشخص شده اندام–شود ن انجام ميمرحله نهايي نمو رويا) 3

  )96سراسري(ي اتفاقات پس از تشكيل زيگوت در انسان نادرست است؟  به طور معمول، كدام عبارت درباره-5
  .گيرد ي جنيني، ترشح پروژسترون توسط جسم زرد صورت مي ندهكن هاي محافظ و تغذيه در زمان به وجود آمدن اليه) 1
  .ي فوليكولي تخمدان متوقف گرديده است در زمان شروع تقسيمات ميتوزي سلول تخم، مرحله) 2
  .ي سلولي به شكل يك توپ توخالي در آمده است تخم به رحم، تودههاي حاصل از در زمان رسيدن سلول) 3
  .كنند هاي اطراف آن به سرعت رشد مي يني، رويان و پردهدر زمان شروع عمل جايگز) 4
  )93سراسري (» ................ در انسان، « تكميل مي نمايد؟ نادرستي كدام گزينه عبارت زير را به - 6
  .به طور معمول سلول هاي داخلي بالستوسيست در تعامل با رحم، جفت را تشكيل مي دهند) 1
  .ت در ديواره ي رحم، منبع توليد پروژسترون فعال مي باشدهنگام جايگزيني بالستوسيس) 2
    .كاهش حجم سلول هاي حاصل از ميتوز تخم، در طول لوله ي فالوپ ادامه پيدا مي كند) 3
   .به دنبال تشكيل جفت در جداره ي رحم، بلوغ فوليكول هاي تخمداني متوقف مي شود) 4
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  )93خارج كشور ............. (ه ي رويان يك هفته اي انسان، مي تواند با توليد ساختار ويژه اي،  به طور معمول، خارجي ترين پرده ي دربرگيرند- 7
  .مواد غذايي را براي سه اليه بافت مقدماتي رويان تأمين كند) 2    .از ورود داروها به سلول هاي داخلي بالستوسيست جلوگيري كند) 1

  .از ورود همه ي پروتئين هاي پالسماي مادر به رويان، ممانعت به عمل آورد) 4    .ردش خون مادر منتقل نمايدسلول هاي توليد شده در كيسه ي زرده را به گ) 3
  ................  در چرخه ي جنسي زنان ، هنگامي كه - 8
  .كاسته شده استبالستوسيست جايگزيني را آغاز مي كند ، مقدار ترشح برخي هورمون هاي هيپوفيز پيشين )  1
  . ره ي رحم رشد خود را آغاز مي كند،  ميزان هورمون هاي مترشحه از تخمدان افزايش مي يابدديوا) 2
  .مرحله ي لوتئال آغاز مي شود ،  ديواره ي رحم رشد خود را آغاز مي كند) 3
  . به باالترين حد خود رسيده استLH، مقدار دهدهاي خود را در استواي سلول قرار مياووسيت ثانويه كروموزوم)4
  .................. چند مورد عبارت زير را به طور درستي تكميل مي كند؟  در انسان هنگامي كه  - 9

  . ميليمتر است ، سه هفته از جايگزيني گذشته است و بازوها و پاها هنوز شكل نگرفته اند5رويان ) الف
  . كبد و پانكراس مشخص مي شودسونوگرافي حركات قلب رويان را تشخيص مي دهد ، اندام هاي داخلي مانند) ب
  . برابر زماني كه رگ هاي خوني شروع به نمو مي كنند، درازا دارد11رويان يك گرم وزن دارد، حدود ) ج
  . خون در بيشترين حد خود قرار داردFSHو LHكروموزوم هاي همتا داخل تخمدان از هم دور مي شوند، اختالف ميان ) د
1 (1    2 (2    3 (3    4 (4  
1(3  2( 3  3(4  4(3  5(4  6 (1   7 (2  8 (1  9 (4  
  


