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 1  گزینه پاسخ: -1
گیان است که اسپوروفیت در طول زندگی در رأس گامتوفیت  سلولِ حاصل از لقاح، زیگوت و حاصل تکثیر زیگوت، اسپوروفیت است و تنها در خزه

یت و لقاح درون دان، در رأس اسپوروف گیان، میوز درون هاگ کند، و در خزه برد و آب و مواد غذایی را مستقیماً از خاک جذب نمی ماده به سر می
نادرست است چون درون هر آرکگن، از لقاح یکی از آنتروزوئیدها با  2[، گزینه 1گیرد. ]تایید گزینه  آرکگن و در رأس گامتوفیت ماده صورت می

ها را مهیا  آنکه، امکان شنا کردن آنتروزوئیدها و لقاح  نادرست است چون رطوبت عالوه بر آن 3ی  شود، گزینه تخمزا، یک زیگوت تشکیل می
ها، هاگدان باز  گیان، پس از رسیدن هاگ طور مشخص ذکر شده است که در خزه ها نیز اثر دارد، درواقع در کتاب درسی به کند، در پخش هاگ می
بارگیری آبکشی که در به دلیل اشاره به وجود بافت آوندی آبکشی و  4ی  شوند و نهایتاً گزینه ها در اثر باد یا آب به اطراف پخش می شود و هاگ می

 دهد، نادرست است.  خزه، به دلیل عدم وجود بافت، رخ نمی
 2  نهیگز پاسخ: -2

ها  کنند. از سوی دیگر ماهی شکل مربوط به آبشش ماهی است که با انتشار، اکسیژن را جذب و به همین روش دی اکسید کربن را دفع می
به جذب قندهای ساده در روده اشاره دارد که اغلب با  4ی  [ گزینه3و  1دفع کنند ]رد  های خود توانند آمونیاک را از طریق انتشار از آبشش می

توانند بدون صرف انرژی و با مکانیسمی مشابه با انتقال دی اکسید کربن از طریق آبشش  انتقال فعال است، به عبارت دیگر بعضی قندهای ساده می
توان گفت مکانیسم  گیرد، نمی ی آمینواسیدها در روده انسان با انتقال فعال صورت می ب همه[ اما از آنجا که جذ4ماهی به محیط جذب شوند ]رد 

ی انسان مشابه  تواند با مکانیسم جذب آمینواسیدها در روده های آبشش ماهی با محیط که فقط از طریق انتشار است می بین سلول CO2انتقال 
 [2باشد. ]تأیید 

ی پاسخ: -3  2 نهگز
اند و گونه  شود از نوع نازایی دورگه است و لی اساساً قاطرها عقیم توجه داشته باشید جدایی تولیدمثلی اسب و االغ که منتهی به ایجاد قاطرها می

زمانی یا نازیستایی  تواند از نوع ها می [ جدایی تولیدمثلی قورباغه2شوند که بخواهند جدایی تولیدمثلی داشته باشند یا خیر! ]تایید  محسوب نمی
ها که انواعی از  [ و جدایی تولیدمثلی پنبه3از نوع نازایی دو رگه است ]رد  n4و  n2های مغربی  [ جدایی تولیدمثلی گل1دورگه باشد ]رد 

 [4اند از نوع ناپایداری دودمانِ دورگه است. ]تایید  دانگان نهان
 2ینه زگ پاسخ: -4

های هدف خود  های هدفش اثر ناهمزمان داشته باشد، هورمون اکسی توسین است که به طور ناهمزمان روی بافت منظور از هورمونی که روی بافت
نده در نادرست است چون اریتروپویتین دارای گیر 1ی  گذارد و اکسی توسین فاقد گیرنده در استخوان است. گزینه یعنی رحم و پستان اثر می

های  های پاراتیروئیدی و همچنین هورمون نادرست است چون هورمون 3شود. گزینه  ها ترشح می های کبد و کلیه استخوان است و توسط سلول

ان کنند و روی استخو اند یعنی تعداد غددی که هورمون ترشح می ی تیروئید، هورمون رشد و ... دارای گیرنده روی استخوان یددار و بدون ید غده

اند و چون سبب افزایش  دارای گیرنده در استخوانT3نادرست است چون تیروکسین و  4ی  باشد. و گزینه غده می 2گیرنده دارند قطعاً بیش از 
 یدراز کربنیک نیز شوند. و به دنبال آن افزایش فعالیت ان CO2توانند سبب افزایش  شوند، می متابولیسم بدن می

 1  گزینه پاسخ: -5
ها بوده و توانایی انجام تولیدمثل جنسی و تشکیل زیگوت ندارد بنابراین  سیلیوم است که جزء دئوترومیست ی پنی تصویر مربوط به قارچی از سرده

ی عرضی  ها است که دیواره ربوط به زیگومیستها در نخینه تنها م ی هسته صحیح است چون امکان حرکت آزادانه 2ی  نادرست است گزینه 1ی  گزینه
ها دارند و قارچی که در ساختار گلسنگ به کار  های مولکولی مشابه با آسکومیست ها ویژگی صحیح است چون دئوترومیست 3ی  ندارند. گزینه

سییلین در گیروه    که با پنیی سس سویا، آسپرژیلوس است  صحیح است چون قارچ تخمیرکننده 4ی  رود اغلب آسکومیست است و گزینه می
 گیرد. ها قرار می دئوترومیست

  1  زینهگ پاسخ: -6
 های صفت میورد  ی هموزیگوس برای یک صفت وابسته به جنس، لزوماً نر است و اگر آلل پروانه

Aهای  یم، یکی از انواع ژنوتییپدرنظر بگیر dو  A ،bسؤال را  Ax x ،b bx x  ییاd dx x  را 
 نوع زاده، به صیورت  6های دیگر، ایجاد  خواهد داشیت که حاصل آمیزش هر یک از آنها با پروانه

 ها و انواع موزیگوس یا هترزیگوس بودن زادهها، از نظر ه مقابل خواهد بود و چون، حاصل آمیزش
 ها  ها را انجام دهیم و به بررسیی گزینیه ها، یکسان است، کافی است، یکی از آمیزش های آن آلل

1درست است یعنی  1ی  شویم گزینه با توجه به همان آمیزش بپردازیم که در این صورت متوجه می
 یگوس خواهند شد. ها، هتروز زاده 3

   4  گزینه پاسخ: -7
اند،  های دیپلوئیدی خاصی از بخش اسپوروفیتی گیاه های مادر هاگ سلول اند، سلول های مادر هاگ ها محصول میوز سلول در تمامی گیاهان، هاگ

گیان و نهانزادان  دانه یعنی خزه گیاهان بی ها، اوالً منظور از گیاهانِ هاگ افشان، درست است اما علت نادرست بودن سایر گزینه 4ی  بنابراین گزینه
دار  افشان، گیاهان دانه شوند، از سوی دیگر، منظور از گیاهان گرده گیان، آنتریدی و آرکگن در رأس گامتوفیت تشکیل می آوندی است که در خزه

غلط است، در  1ی   ها، پس گزینه هند نه برخالف آند گیان، دو نوع گامتوفیت تشکیل می است که در آنها، بازدانگان، آرکگن دارند و همانند خزه
گیان  تر از گامتوفیت است اما این ویژگی در مورد خزه اند که هر چند در آنها اسپوروفیت بزرگ دار فاقد گل، همان بازدانگان گیاهان دانه 2ی  گزینه

 گیرد.  گان، لقاح درون آرکگن صورت مینادرست است. چون در تمام گیاهان بجز نهاندان 3ی  صادق نیست و نهایتاً گزینه
 3  گزینه پاسخ: -8

اند، اکسیژن را مصرف  هوازی بوده اند و چون بی میلیارد سال پیش به وجود آمده 5/3اند که  هوازی بوده هایِ هتروتروفِ بی ها، پروکاریوت اولین سلول
 کردند. لید نمیاند نه فتوسنتزکننده پس اکسیژن را نیز تو کردند و چون هتروتروف بوده نمی
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 2 گزینه پاسخ: -9
به دلیل آن که در  4و  3های  شود و گزینه رود، رد می شان از بین نمی  ای دارند و در پروفاز پوشش هسته ها، میتوز هسته که قارچ به دلیل آن 1ی  گزینه

آوند است باشد، توجه داشته   ت خزه که گیاهی بیمربوط به میتوز گامتوفیتواند  کند، نادرست است اما شکل می گیاهان و جانوران، زیگوت میوز نمی
 گیان، سانتریول دارند.  هاپلوئید است و خزه  باشید که گامتوفیت خزه

1  4  گزینه پاسخ: -1
باشد اما  نوع گامتوفیت مستقل می 2ها، تشکیل  های حاصل از میوز یعنی هاگ ی رویش سلول نادرست است چون در کاهوی دریایی، نتیجه 4 ی گزینه

ها یک نوع گامتوفیت به نام پروتال  های سرخس شود مثالً از رویش هاگ نوع گامتوفیت تشکیل نمی 2دانه لزوماً  ها در همه گیاهان بی رویش هاگ از
 2 ی گیرد. گزینه ی گیاهان لقاح در محیط خارج و در آب صورت می صحیح است چون در کاهوی دریایی برخالف همه 1 ی شود. گزینه تشکیل می

صحیح است چون در کاهوی دریایی  3 ی های حاصل از میوز تاژک دارند و گزینه یح است چون در کاهوی دریایی همانند کالمیدوموناس سلولصح
 آیند که عدد کروموزومی مشابه با آنها دارد و در گیاهان نیز این شرایط برقرار است.  ها از گامتوفیت به وجود می گامت

1  3  گزینه پاسخ: -1
های اکتین و میوزین لزوماً  توانند در امتداد میوزین سُر خورده و به یکدیگر نزدیک شوند اما طول رشته های اکتین می ها، رشته قباض ماهیچهدر زمان ان

ی اکتین ها گیرد، حرکت رشته [ توجه داشته باشید که در انقباض ایزومتریک که بدون تغییر طولِ ماهیچه صورت می3ماند ]تأیید  بدون تغییر باقی می
شود. به همین  دیده نمیZی دو خط  ی روشنِ موجود در مرکز سارکومر و کم شدن فاصله تر شدن یا حذف صفحه های میوزین، کوتاه در امتداد رشته

اند اما  دهند و مربوط به انقباض ایزوتونیک ها در زمان وقوع انقباض ایزومتریک رخ نمی نادرست هستند و درواقع این گزینه 4و  2، 1های  علت گزینه
 های اکتین و میوزین ثابت است.  ی مخطط، طول رشته ها صادق است چون درهر نوع انقباضِ ماهیچه به هر حال و در تمامی انقباض 3ی  گزینه

 3 گزینه پاسخ: -12
+ به صفر و نهایتاً از صفر 44+ و پس از آن از 44ز صفر به به صفر و سپس ا -65در زمان وقوع پتانسیل عمل ابتدا اختالف پتانسیل دو سوی غشا از 

[ اما در زمان وقوع پتانسیل عمل 3رسد ]تأیید  ولت می میلی 44و سه بار به  34رسد. یعنی اختالف پتانسیل دو سوی غشا چهار بار به  می -65به 
های  ای کوتاه دریچه [ و در لحظه4شود ]رد  از حالت آرامش می تر های پتاسیم در بیرون سلول بیش های سدیم درون سلول و غلظت یون غلظت یون

های پتاسیمی  های کانال [ ضمناً زمان باز بودن دریچه2باشند ]رد  اند اما هرگز این دو دریچه با هم باز نمی های سدیمی و پتاسیمی بسته کانال

 [1های سدیمی است ]رد  های کانال تقریباً دو برابر زمان باز بودن دریچه

 3  گزینه پاسخ: -13
شود مثل بروز  کنند و زمانیکه شرایط نامساعد می های موجود در محیط اطرافشان تغذیه می های مخاطی سلولی و پالسمودیومی از باکتری کپک

نجا که این شرایط دهند و از آ قطعه شدن، نهایتاً هاگ تشکیل می خشکی، انواع سلولی با تجمع و تشکیل کلنی سلولی و انواع پالسمودیومی با قطعه
کنند شرایط محیطیی   های مخاطی پالسمودیومی و سلولی هاگ تولید می توان گفت زمانیکه کپک ها نیز مفهوم دارد می نامساعد برای باکتری

یل دهند با توانند آندوسپور تشک هایی که در خاک وجود دارند نیز می نامساعد است ]مثالً خشکی محیط زیاد شده است[ و در این شرایط باکتری
هایی با قابلیت  پالسمودیومی از نمو هاگ، سلول های مخاطی نادرست است چون در کپک 1ی  صحیح است. گزینه 3ی  توجه به این توضیحات گزینه

ی ها ها سلول های مخاطی پالسمودیومی از نمو هاگ نادرست است چون در کپک 2ی  های مخاطی سلولی! گزینه آید نه در کپک لقاح حاصل می
های مخاطی پالسمودیومی است  نادرست است چون وقوع میتوز بدون سیتوکینز مخصوص کپک 4ی  شود و گزینه تاژکدار یا آمیبی شکل ایجاد می

 دهد. و در انواع سلولی رخ نمی
 4 ینهگز پاسخ: -14

کتسابی همان ایدز است که در آن گروه در کتاب درسی، نوعی نقص ایمنی مادرزادی یعنی نداشتن تیموس مطرح شده است و منظور از نقص ایمنی ا

دار، به دلیل RNAهای  بنابراین در هر دو حالت، مشکالت دفاعی در برابر ویروسروند.  مورد تهاجم قرار گرفته و از بین میTهای  خاصی از لنفوسیت

اما در افراد مبتال به  [3و  2و  1یابد ]تأیید  های مختلف و سرطان افزایش می شود و احتمال ابتال به بیماری یها ایجاد م کاهش تعداد انواعی از لنفوسیت
همان که در نقص ایمنی مادرزادی یا  تبدیل شوند درصورتیTهای  توانند وارد تیموس شده و به لنفوسیت های نابالغ موجود در خون می ایدز لنفوسیت

 [4وجود ندارد. ]ردTها به لنفوسیت  های نابالغِ موجود در خون و تبدیل شدن آن فقدان تیموس، احتمال بالغ شدن لنفوسیت

   4  گزینه پاسخ: -15
ز زیگوت دیپلوئیداند، بنابراین ای که به آن متصل است و سلول بزرگی که در ابتدای آن قرار گرفته است، همگی محصول میتو رویان کروی، دنباله

دهند، نهاندانگان است که در  ترین گامتوفیت را تشکیل می اند چون منظور از گیاهانی که کوچک ها نادرست درست است. اما سایر گزینه 4ی  گزینه
 4های پارانشیم خورش،  یکی از سلول[، از میوز 1اند ]رد گزینه  آنها، محصول مستقیم میوز چهار سلول هاپلوئید است که ابتدا به هم چسبیده

از  9-12[ و طبق شکل2آورد ]رد گزینه  ی رویانی را به وجود می آید که فقط سلول دور از سفت با تقسیم و رشد خود، کیسه سلول حاصل می
 [3نه های متفاوت است. ]رد گزی های رویشی و زایشی با اندازه کتاب درسی سال سوم محصول میتوز هاگ نر، تشکیل سلول

 2  گزینه پاسخ: -16
مجموعه کروموزوم است اما در گل مغربی  14مجموعه کروموزوم و پس از آن دارای  8ی رویانی قبل از لقاح دارای  در گیاهان دیپلوئید، کیسه

کروموزوم است  7باشد و چون هر مجموعه کروموزوم در گل مغربی شامل  مجموعه کروموزوم می 24تتراپلوئید کیسه رویانی لقاح یافته دارای 
ی گل مغربی دارایِ دو سلول رویشی و  ی گرده [ دانه2باشد ]تایید  کروموزوم می 144ی گل مغربی دارای  توان گفت کیسه رویانی لقاح یافته می

های  و گل مغربی تتراپلوئید دارای سلول [3کند ]رد  [ زیگوت در گیاهان میوز نمی1مجموعه کروموزوم است ]رد  4است یعنی دارای  n2زایشی 
 [4باشد. ]رد  تریپلوئید نمی
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 1 گزینه پاسخ: -17
یا  Xتای آنها غیرجنسی و یکی از آنها از نوع جنسی  22کروموزوم دو کروماتیدی است که  23اسپرماتوسیت ثانویه هاپلوئید مضاعف است و دارای 

Y  مولکول  46است، این سلولDNA  سیانتریول در   4سانترومر است و دو جفت یعنی  23نوکلئوتیدی دارد و دارای  نوار پلی 92معادل با

 تواند صحیح باشد.  می 1ی  مجاورت هسته دارد، بنابراین تنها گزینه
 2  گزینه پاسخ: -18

ی آغازیان فتوسنتزکننده پر سلولی  اند اما همه هااند و فتوسنتزکننده زیان پر سلولی جزء گروه جلبکی آغا صحیح است چون همه« الف»مورد 
ی  سلولی فاقید وسییله   ها آغازیان تک غلط است چون دیاتوم« ب»شود. ]مثل دیاتوم[ مورد  سلولی نیز دیده می نیستند و در بین آنها انواع تک

ی پروتوزوئرها انگل  شوند اما همه ی آغازیانِ انگل جزء پروتوزوئرها محسوب می صحیح است چون همه« ج»اند اما هتروتروف نیستند. مورد  حرکتی
ی آغازیان پرسلولی فاقد تحرک نیستند. مثالً ولوکس  غلط است چون همه 4ها زندگی آزاد دارند و انگل نیستند و مورد  نیستند مثالً اغلب آمیب

 کند. هایش حرکت می تاژک نوعی آغازی پرسلولی است که به کمک
 1 گزینه پاسخ: -19

در بخش مادریِ جفت هر سرخرگ، خون روشن و هر سیاهرگ، خون تیره دارد اما در بخش جنینی جفت همانند بندناف، خونِ درون هر سیاهرگ 

 روشن و خونِ درون هر سرخرگ تیره است. 
 4  گزینه پاسخ: -21

صحیح است چون طبق « ب»ها در ارتباط با تغییر شرایط فیزیکی محیط است، مورد  هصحیح است چون طبق تفکر المارک تغییر گون« الف»مورد 
ی مالتوس  صحیح است چون طبق نظریه« ج»تفکر داروین افرادی که تطابق بیشتری با محیط دارند شانس بقا و زادآوری بیشتری دارند، مورد 

نیز صحیح است چون طبق تفکر داروین افراد موجود در « د»ثر گذارند و مورد عوامل وابسته به تراکم مثل بیماری در تنظیم رشد جمعیت انسانی ا
 تر نسبت به افراد موجود در مناطق جغرافیایی مشابه اما دورتر شباهت بیشتری به هم دارند. مناطق جغرافیایی نزدیک

 4 نهیگز پاسخ: -21
و دندان آسیای کوچک در هر نیم فک وجود دارد، با این توضیح که در حد فاصل بین دندان پیشین با اولین دندان آسیای بزرگ، دندان نیش و د

هایی که در این فاصله وجود دارند، دارای ریشه  باشد و سایر دندان دندان آسیای کوچکِ مجاور به دندان نیش در فک باال، دارای ریشه دو شاخه می
ریشه وجود دارد، اما در نیم آرواره  4دندان پیش با اولین دندان آسیای بزرگ،  باشند. بنابراین در هر نیم آرواره باال، در حد فاصل بین یک شاخه می

ریشه و در فک پایین  8ی بین دو دندان پیش با اولین دندان آسیای بزرگ  ریشه وجود دارد. بنابراین در فک باال در دو فاصله 3پایین در این فاصله 
 ریشه !! 14د شو ریشه وجود دارد که روی هم می 6در فواصل مشابه 

 4  گزینه پاسخ: -22
، «ب»شود. مورد  آزاد می CO2های دوم و سوم چرخه کربس  و هم در گام Aکوآنزیم  صحیح است چون هم در زمان تشکیل استیل« الف»مورد 

صحیح « ج»شود. مورد  تولید نمی CO2شود اما در زمان وقوع تخمیر الکتیکی،  آزاد می CO2صحیح است چون در زمان وقوع تخمیر الکلی 
شود، سپس این اسیدها  کربنه تولید می 4کربنه، اسیدهای  3های  با مولکول CO2، ابتدا از ترکیب CAMهای گیاهان  است چون درون سلول

جزء محصوالت تنفس نوری است  CO2صحیح است چون « د»شود، مورد  تولید نمی CO2کنند اما در گلیکولیز  آزاد می CO2تجزیه شده و 
کربنی وارد  4شود سپس این ترکیبات  کربنی تبدیل می 4های میانبرگ به ترکیب  در سلول CO2کر نیز ابتدا مثل نیش C4و در گیاهان 

 شود. آزاد می CO2شوند و از تجزیه آنها  های غالف آوندی می سلول
  1  گزینه پاسخ: -23

 ژنوتیپ والدین به صورت زیر است:
h H h
D D dX Y Aa Pp X X Aa Pp  

  
1 1 1
4 4  احتمال تولد پسر مبتال به هموفیلی و دوشن و زالی  16

  
1 1 1
4 4  احتمال تولد دختر هموفیل و ناقل دوشن، زالی و فنیل کتونوریا 16

 4  گزینه پاسخ: -24
های جانوری است و این  ، ویروس4توان گفت منظور از گزینه  داران است بنابراین می از آنجا که پادتن، مربوط به دفاع اختصاصی و مربوط به مهره

کردن میزبان به طور  [. منظور از ویروسی که برای آلوده4شوند ]تایید  ها با آندوسیتوز و صرف انرژی توسط سلول میزبان به درون سلول وارد می ویروس
های لیتیک یا لیزوژنی  ریوفاژ بعد از آن که ژنوم خود را وارد باکتری کرد، ممکن است وارد یکی از چرخهشود، باکتریوفاژ است و باکت کامل وارد آن نمی

های میزبان خود  های گیاهی از طریق منافذ وارد سلول [. ویروس1شود ]رد  اش به ژنوم میزبان افزوده می ی وراثتی ی لیزوژنی ماده شود و تنها در چرخه
الی فسفولیپیدهای غشایی، میزبان را  های جانوری از طریق آندوسیتوز و بدون عبور از البه [ و ویروس2کنند ]رد  تولید نمی شوند و گیاهان پادتن می

 [3دار است. ]رد RNAکه نوعی ویروس  HIVای ندارند، مثل ویروس  ی ژنتیک دو رشته ی آنها لزوماً ماده کنند اما همه آلوده می

 4 گزینه پاسخ: -25
ی چشم از حد طبیعی و در مواردی به علتِ اختالل در عملکرد  تر بودن قطر کره تر یا بزرگ بینی به علتِ کوچک های دوربینی و نزدیک بیماری

عدسیی و بیمیاری    آیند. بیماری پیرچشمی به علت کاهش قدرت انعطاف عدسی و بیماری آب مروارید به علت کیدر شیدن   عدسی حاصل می

بینی و  دارد بیماری دوربینی همانند نزدیک که اعالم می 4شود بنابراین گزینه  آستیگماتیسم به علت صاف و کروی نبودن قرنیه یا عدسی ایجاد می

 ی چشم ایجاد شده باشد صحیح است.  برخالف آستیگماتیسم ممکن است بر اثر اندازه نبودن قطر کره
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 4  گزینه پاسخ: -26
در خرچنگ دراز همانند ملخ و برخالف انسان،   توان گفت شود و می دار به قلب وارد می هم در خرچنگ دراز و هم در ملخ خون از طریق منافذ دریچه

وارد  کند در خرچنگ دراز همانند ملخ، خون روشن نادرست است چون اشاره می 1[ گزینه 4شود ]تأیید  دار وارد قلب می خون از طریق منافذ دریچه
نادرست است چون بیان  2شود. گزینه  که در حشرات سیستم تنفس نایی بوده و خون تیره و روشن برایشان تعریف نمی شود درصورتی قلب می

که در انسان خون روشن از طریق یک  شود درصورتی کند در خرچنگ دراز همانند انسان خون روشن از طریق چند سرخرگ از قلب خارج می می
نیز نادرست است، چون اشاره کرده است در خرچنگ دراز همانند انسان و برخالف  3شود و گزینه  خرگ آئورت( از قلب خارج میسرخرگ )سر

 گردد.  که در ماهی نیز خون تیره از طریق سیاهرگ شکمی به قلب باز می گردد درصورتی ها به قلب باز می ماهی خون از طریق سیاهرگ یا سیاهرگ
 4 گزینه پاسخ: -27

بر اثر تولید نامتناسب و نابه جای پادتن باشد.  ممکن استهای خودایمنی  نادرست است چون در کتاب درسی بیان شده است بروز بیماری 4  هگزین

ال صحیح است چون در افراد مبت 2گیرد گزینه  ها شکل می اند، زیرا آلرژی یا حساسیت بر اثر ایمنی هومورال و یا تولید پادتن ها صحیح سایر گزینه

صحیح است چون پس زدن عضو پیوندی  3ی  و گزینهگیرند.  مورد تهاجم قرار می Tهای  لنفوسیت HIVبه ویروس نقص ایمنی اکتسابی یا 

 ی سالمت بودن و عملکرد طبیعی دستگاه ایمنی است.  نشان دهنده
 1 گزینه پاسخ: -28

ای که در آن متولد شده  اصی از یادگیری است که ارتباط تنگاتنگی با غریزه دارد و رفتار ماهی آزاد جوان در برابر بوی رودخانهپذیری نوع خ نقش
به رفتار شرطی شدن فعال و  3ی  به رفتار حل مسئله، گزینه 2اند چون گزینه  ها نادرست [ سایر گزینه1پذیری است. ]تایید  است نوعی نقش

 شرطی شدن کالسیک اشاره کرده است.به  4ی  گزینه
 3  گزینه پاسخ: -29

ورزی شده نوعی باکتری است ]اشریشیا کالی[ که یک ژن مربوط به یک سلول یوکاریوت را که طبیعتاً دارای اگزون و اینترون  اولین سلول دست

یوتی را سنتز کند که طبیعتاً دارای پیوندهای های یوکار های ریبوزومی مربوط به سلولRNAتواند  دریافت کرده است. این سلول می باشد،  می

ورزی شده وجود  های یوکاریوتی در این باکتری دست گیرند چون پروتئین ریبوزومی مربوط به سلول استراند اما درون ریبوزوم قرار نمی فسفودی
های یوکاریوتی را  مورد نظر توانایی سنتز پروتئین ریبوزومی یوکاریوتی، تشکیل ریبوزوم دهد ]تایید الف، ج و د[ باکتری RNAندارد که همراه با 

 ندارد ]رد ب[

 4گزینه  پاسخ: -31
هایی  طور دقیق روی سلول توانند روی بافت محل ترشح خود، اثر داشته باشند، البته استروژن به های استروژن، تستوسترون و گاسترین می هورمون

ساز اثر دارد  های اسپرم ی لوله های دیواره های بینابینی تولید شده و روی سلول سلول اثر دارد که توسط آنها تولید شده است اما تستوسترون توسط
ی استروژن و تستوسترون که جزء  عالوه گیرنده ای اثر دارد به های اصلی و حاشیه و گاسترین توسط غدد مجاور پیلور ترشح شده و روی سلول

پپتیدی است، در غشای سلول هدف است. با توجه به  گاسترین که نوعی هورمون پلی ی اند، درون سلول هدف و گیرنده های استروئیدی هورمون

 تواند صحیح باشد.  می 4ی  توضیحات ارائه شده، فقط گزینه

 1  گزینه پاسخ: -31
های  شوند اما پروانه تان محسوب می[ الروها انگل درخ1شوند ]تایید  های بالغ فقط در پاییز دیده می در اپرافترا بروماتا، الروها در بهار و تابستان و پروانه

[ 2شوند ]رد  ی همیاری داشته باشند و انگل آنها محسوب نمی توانند با آنها رابطه افشانی گیاهان نقش داشته باشند، می توانند در گرده بالغ چون می
ی بالغ، تخم، الرو و شفیره  ی به طور دقیق شامل توالی پروانهی زندگ [ و چرخه3ها از اواخر تابستان تا فرا رسیدن پاییز درون پیله قرار دارند ]رد  شفیره

 [4است. ]رد 

 4  گزینه پاسخ: -32
داران است که این امر به دلیل  مهرگان بسیار بیشتر از مهره اند و فراوانی بی داران دارای دفاع اختصاصی مهرگان دفاع اختصاصی ندارند و مهره بی

ی  دارانِ بالغِ دارای حفره [ مهره1دهند. ]تایید  های جانوری را به خود اختصاص می یش از نیمی از گونهگان است که ب مهر وجود حشرات در بین بی

[ اما جانوران دارای تنفس نایی 3و  2داران بیشتر است ]تایید  اند که تنوعشان از سایر مهره های تنفسی نیز ماهی دارانِ واجدِ رشته گلویی و مهره
ها[ بنابراین فراوانی  باشند ]مثل حشرات و خرچنگ اند که دارای گردش خون باز می ی جانورانی فاقد مویرگ شامل همه اند و جانوران فقط حشرات

 [4جانوران فاقد مویرگ بیشتر از فراوانی جانورانی است که تنفس نایی دارند. ]رد 

 1  نهیگز پاسخ: -33
شود و هوایی که درون  ی بازدمی از دستگاه تنفس خارج می ری و ذخیرههای شکمی، حداکثر هوای ممکن یعنی هوای جا پس از انقباض ماهیچه

[ در تنفس طبیعی هنگام 1ی بازدمی است ]تأیید  سی سی بوده و برابر با هوای ذخیره 1244ماند هوای باقی مانده است که  ها باقی می شش

ها وجود داشته است  سی سی هوا درون شش 2444آن  شود و قبل از ها می سی سی هوا )هوای جاری( وارد شش 544مسطح شدن دیافراگم 
 1744ها وجود دارد و نه  سی سی هوا در شش 2944سی سی هوای ذخیره بازدمی[ یعنی در این حالت  1244مانده و  سی سی هوای باقی 1244]

ی  وان با اسپیرومتر ثبت کرد هوای ذخیرهت [ هوایی که بعد از گنبدی شدن دیافراگم در تنفس طبیعی یعنی بعد از بازدم طبیعی می2سی سی ]رد 

هوایی که بعد از هر نوع دم چه عمیق و چه کم عمق! با  [3سی سی است. ]رد  1244شود و میزان آن  بازدمی است که با بازدم عمیق خارج می

 [4باشد. ]رد  سی سی می 544توان خارج کرد درواقع همان هوای جاری است و برابر با  بازدم معمولی می
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 3گزینه  پاسخ: -34
های خونی و روده ]که بخشی از آن دوازدهه است[ شروع به نمو  متری دارد و در همین زمان رگ میلی 2ی سوم اندازه  رویان در انتهای هفته

متری در  میلی 5[ رویان 2گیرند ]تأیید  گرمی در انتهای ماه دوم قرار دارد و در طی ماه دوم بازوها و پاها شکل می 1[ رویان 1کنند، ]تأیید  می

متری در انتهای ماه دوم قرار  میلی 22[ و رویان 3دهد ]رد  های اصلی طی ماه دوم روی می شود ولی مشخص شدن اندام ی چهارم تشکیل می هفته
 شوند.  های اصلی مثل کبد ]مسئول ساختن صفرا[ و پانکراس مشخص می دارد و در طول ماه دوم اندام

 4  گزینه پاسخ: -35

 NADاز جمله سلولی که دارای آنزیم روبیسکوی فعال است، گلیکولیز دارد و در گلیکولیز در گام سوم، فسفات مصرف شده،  هر سلول زنده
 CO2و  ATP ،NADHنادرست است چون آزاد شدن  1ی  صحیح است. گزینه 4ی  شود بنابراین گزینه تبدیل می NADHاحیا شده و به 

مربوط به تخمیر یا  2ی  ی کربس ندارند. گزینه های فتوسنتز کننده، هوازی نبوده و چرخه ی سلول ی کربس است و همه مربوط به گام سوم چرخه
نادرست است چون  3ی  پذیرند و گزینه ها صورت نمی ی سلول و فرآیند لزوماً در همهی کربس است که این د ی بین گلیکولیز و چرخه مرحله

 است و نه مصرف آن! Hهمراه با تولید  NADهمواره احیای 
 2  گزینه پاسخ: -36

شود و بعد بخش بزرگ  می Pی آغازین وارد جایگاه tRNAگیرد، سپس  قرار می mRNAدر زمان ترجمه ابتدا بخش کوچک ریبوزوم روی 
شود که در این حالت اولین  ریبوزوم می Aوارد جایگاه  tRNAی ترجمه یک  ی ادامه شود و سپس در مرحله ریبوزوم به این مجموعه اضافه می

از آن جدا شده و به کمک  Pی جایگاه tRNA[ سپس آمینواسید متصل به 3شوند ]تایید  ی ادامه تشکیل می پیوندهای هیدروژنی در مرحله

rRNA  و با تشکیل پیوند پپتیدی به آمینواسیدِ متصل بهtRNA ی جایگاهA شود و پس از آن  وصل میtRNA  موجود در جایگاهP  ضمن آغاز

[ توجه داشته باشید که 4و  1ید دهد. ]تای انجام می mRNAشود و ریبوزوم اولین حرکت خود را در امتداد  حرکت ریبوزوم از این جایگاه خارج می
tRNA ی موجود در جایگاهA کند تا وارد جایگاه  حرکت نمیP  شود، در واقع ضمن حرکت ریبوزومtRNA ی موجود در جایگاهA  به جایگاهP 

 [2شود. ]رد  منتقل می

 3  گزینه پاسخ: -37
نادرست است چون  1ی  در به تولید اکسیژن نیست و گزینههای گوگردی قا صحیح است، چون کلستریدیوم بوتولینم همانند باکتری 3ی  گزینه

های باد  شوند درب آلوده می  های کنسروی که توسط این باکتری کلستریدیوم بوتولینم قابلیت تولید گاز را دارد و به همین علت است که قوطی

تولینم ربطی به کاهش اکسیژن محیط ندارد و در واقع نادرست است چون تشکیل آندوسپور توسط کلستریدیوم بو 2ی  کنند! گزینه کرده پیدا می
شود آندوسپور تشکیل  توان گفت وقتی اکسیژن کم می کلستریدیوم بوتولینم به طور طبیعی در محیط فاقد اکسیژن قادر به زندگی است و نمی

 . نادرست است چون بیماری بوتولیسم برخالف جوش صورت، بیماری شایعی نیست 4ی  شود! و گزینه می

 2 گزینه پاسخ: -38

درصد  5/4برابر،  62های اولیه،  توان نتیجه گرفت، فراوانی ناخالص اند، می درصد رسیده 5/4ها به  و ناخالص 5/99ها به  نسل، خالص 6چون بعد از 

%بوده است. ] / %  62 0 5 بوده است، تغییر فراوانی نخودهای  68%ها  افراد، یعنی خالصهای اولیه[ و فراوانی سایر  فراوانی ناخالص 32

 نسل اول به صورت زیر است: 3خالص و ناخالص در 
%های  ، ناخالص32%های اولیه:  ناخالص : F16 %های  ، ناخالص1 : F8 %های  لصو ناخا 2 : F4 3 

%های  ، خالص68%های اولیه:  درصد خالص : F84 %های  ، خالص1 : F92 %های  و خالص 2 : F96  درصد 3

 
4 1
84 21

 
 F3های ناخالص

 های خالصF1 
 

 1 گزینه پاسخ: -39
ی جانوران پرسلولی دستگاه عصبی ندارند مثل اسفنج که  [ اما همه1اند ]تأیید  ی جاندارانی که دستگاه عصبی دارند، لزوماً جانوران پرسلولی همه

های مختلف توسط دستگاه عصبی صورت  ها و اندام ها بین اعمال سلول ی هماهنگی [ و همه2ستگاه عصبی است ]رد نوعی جانور پرسلولی اما فاقد د
تنانی  ی جانوران دارای دستگاه عصبی الزاماً مغز ندارند. مثالً کیسه [ و همه3ها نیز در ایجاد این هماهنگی نقش دارند ]رد  گیرد و مثالً هورمون نمی

 [4باشند. ]رد  ی عصبی دارند ولی فاقد مغز مشخص می هیدر، دستگاه عصبی از نوع شبکه مثل عروس دریایی و

 2  گزینه پاسخ: -41
به ترتیب به عللی که ذکر  4و  3و  1های  ی در حال نمو، خفته نیست! گزینه شود و دانه ی در حال نمو تولید می توجه داشته باشید ژیبرلین در دانه

شود، سیتوکینین در دانه و  ی سلول محسوب می ی سلولی شود و دیواره ، بخش مرده پذیری دیواره اند باعث انعطافتو اند: اکسین می شود صحیح می

آید و ژیبرلین  های دیگر گل حاصل می های تخمک و میوه از رشد و نمو تخمدان و بخش شود که دانه از رشد و نمو تخم و بافت میوه نیز تولید می
 های بدون دانه شود. تواند سبب تولید میوه شود و می نیز تولید می های در حال نمو توسط دانه
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 3  نهیگز پاسخ: -41
ی مننژ  ی جانوران دارای پرده سه الیه ی جانوران دارای شش، ساکن خشکی نیستند مثل وال و دلفین. همه نادرست است چون همه 1ی  گزینه

ی اسکلتی دیگری  اند که همانند هر ماهیچه ی عضالنی دیافراگم ی شکم دارای پرده ی سینه و حفره ی پستانداران در حد فاصل بین قفسه یعنی همه

ی  گذار نیستند، پرده ی جانوران دارای پرده دیافراگم که تخم نادرست است چون همه 2ی  [ گزینه3ی گلیکوژن را دارد. ]تأیید  توانایی ذخیره

ورو و اپاسوم پستاندارند پس دیافراگم دارند، ضمناً چون رحم ابتدایی دارند و جفت دهند به عنوان مثال کانگ کوریون ندارند و جفت تشکیل نمی

ی جانورانی که دارای دفاع اختصاصی و گردش خون  نادرست است، چون همه 4ی کوریون ندارند. گزینه  دهند، در دوران جنینی پرده تشکیل نمی
دارند و گردش خون بسته و دفاع اختصاصی دارند ولی در  ها که مهره ی گلویی نیستند مثل ماهی حفرهداران در زمان بلوغ فاقد  ی مهره اند یعنی همه بسته

 کنند.  ی گلویی خود را حفظ می زمان بلوغ حفره

 4  گزینه پاسخ: -42
یند آنزیم ی مصنوعی که فقط دارای نوکلئوتید یوراسیل بود، صورت گرفت و طی این فرآmRNAدر آزمایش نیرنبرگ، فرآیند ترجمه از روی یک 

نیوع مونیومر و پیونیدهای     4دهد ایین آنیزیم دارای    است که پیوندهای پپتیدی را بین مونومرها یعنی آمینواسیدها تشکیل می rRNAموثر 

ن ندارد آالنی شود، در ساختار خود آمینواسید مثل فنیل ها دیده می ها همانند یوکاریوت استر است، پیوندهای پپتیدی ندارد و در پروکاریوت فسفودی
 شود. رونویسی می Iمراز  پلی RNAو دارای ژنی است که با 

 1  گزینه پاسخ: -43

قوع برای انجام گام سوم گلیکولیز و همچنین و NADاست که وجود  A،NADترکیب مورد نیاز برای تداوم تشکیل استیل کوآنزیم 
ی کیربس   ی کربس نیاز است. در واقع هم در گام سوم گلیکولیز و هم در گام دوم و سوم و پنجم چرخه های دوم و سوم و پنجم چرخه گام

NAD  بهNADH شود. تبدیل می 
 4  نهیگز پاسخ: -44

شود که جایگاه اصلی جذب  دان وارد معده می از اولین محل ذخیره موقت غذا یعنی چینه نادرست است چون در گنجشک غذا پس از خروج 1گزینه 

شود که محل اصلی  [ در ملخ غذا پس از خروج از سنگدان وارد معده می1برای غذا نیست. درواقع جایگاه اصلی جذب غذا در گنجشک روده است. ]رد 
موقت غذا وجود   ی [ در گاو تنها یک محل برای ذخیره2ی روده است ]رد  جذب آب به عهده ی گوارش مواد غذایی و جذب است درواقع در ملخ وظیفه

[ اما 3شود. ]رد  های تجزیه کننده سلولز محسوب نمی شود که محل تجمع باکتری دارد که معده چهار قسمتی است و غذا پس از معده، وارد روده می

 [4شود. ]تأیید  شود که محل آغاز گوارش مکانیکی غذا محسوب می نگدان میدان وارد س در کرم خاکی غذا پس از خروج از چینه

 4 گزینه پاسخ: -45
 آمیزش در هر گزینه بصورت زیر است:

[
1
Aa(بیمار[  2 aa Aa , aa 1 

[
1
hدختر بیمار[ 4 h h h h h)x x x y x x , x x , x y , xy 2 

[
1
(بیمار[ 2 tt Tt Tt , tt 3 

[
1
hدختر بیمار[ 4 h h hx x , x x ,x y,xyh h) x x x y 4 

 2  گزینه پاسخ: -46
های  انجامد دریچه ثانیه به طول می 4/4می قلب که دهد و در طول استراحت عمو ها پس از استراحت عمومی قلب رخ می توجه داشته باشید که انقباض بطن

گیرد تا باقی  ای دهلیزها صورت می ثانیه 1/4رود و بالفاصله پس از آن انقباض  ها می سه لختی و دولختی )میترال( بازند و خون از درون دهلیزها به درون بطن
ها  شود نادرست است. سایر گزینه ت انقباض دهلیزها سبب باز شدن دریچه سه لختی میکه گفته اس 2ها وارد شود. بنابراین گزینه  مانده خون دهلیزی به بطن

[ وقتی پیام الکتریکی موجود در دهلیزها 1شوند. ]تأیید  های دهلیزی ی بطنی یعنی سه لختی و میترال بسته می ها، دریچه اند، چون با شروع انقباض بطن صحیح

ها به  یابد خونِ درون سرخرگ ها خاتمه می [ و زمانی که انقباض بطن2شود ]تأیید  ها می کند سبب انقباض بطن ر میها عبو از بافت عایق بین دهلیزها و بطن

 [4شود. ]تأیید  های سینی مانع این امر شده و سبب ایجاد صدای دوم قلب می ها را دارد که دریچه ها، تمایل به بازگشت به بطن دلیل نیروی ارتجاعی سرخرگ
 3  گزینه پاسخ: -47

اوور و تشکیل تتراد را ندارند  کنند و توانایی انجام کراسینگ ترین آغازیان مژکدارانند و مژکداران معموالً به طریق غیرجنسی تولیدمثل می پیچیده
ت چون هر نادرست اس 2ی  تاژک نیستند، گزینه 2ی تاژکداران چرخان دارای  نادرست است چون همه 1ی  صحیح است. گزینه 3ی  بنابراین گزینه

نادرست است چون هر چند زیگوسپورانژ  4ی  باشند و گزینه های قرمز متحرک نیستند اما انگل نیز نمی آغازیِ غیرمتحرک انگل نیست مثالً جلبک

ها  هاگهای مخاطی پالسمودیومی،  های مخاطیِ دیپلوئید یعنی کپک کالمیدوموناس و زیگوسپور کپک سیاه نان، ساختارهای مقاومند اما در کپک

 ها! هستند که مقاومند نه زیگوت
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 1 گزینه پاسخ: -48
  آمیزش به صورت زیر است:

b                                                        bسفید:    Bسیاه:     aمنقار بلند : Aمنقار کوتاه:  b BP : X X AA X Yaa   
B b bF : X X Aa X YAa1 











 

 3  گزینه پاسخ: -49
م بلند خود دهند، در صورتی که چلچله و جوال در فصل تولیدمثل با د اند و با آوازخوانی، رفتار جلب جفت را نشان می های آوازخوان چکاوک و سسک پرنده

 کنند. جنس مخالف را جلب می
5  4  گزینه پاسخ: -1

گونه روابط هم زیستی مثل روابط انگلی، صیادی، همسفرگی و  اند و بین افراد هم توجه داشته باشید که افرادِ متعلق به یک جمعیت لزوماً هم گونه
هایی که به شکلِ گروهی، در برابر شکارچی از  چون در جمعیتصحیح است  1ی  نادرست است. گزینه 4ی  شود، بنابراین گزینه همیاری تعریف نمی

صحیح است چون آهنگ رشد مستقل از مهاجرت به  2ی  تواند احتمال بقای آنها را افزایش دهد. گزینه کنند تراکم باالی افراد می خود دفاع می

 انواع روابط جمعیت با محیط است.ی  صحیح است چون پراکنش انعکاس دهنده 3ی  شود و گزینه بیرون و درون محاسبه می

:ی سفید، منقار کوتاه ماده های از زاده 
3
4

 

: )نر(  وتاه، دو کروموزوم جنسی مشابههای منقار ک زاده از
1
2

 

نوع کروموزوم جنسی )نر(: یک  یکوتاه، سفید و دارا ، منقارها زاده از 
3 1 3
4 4 16

 

ها، منقار بلند و سیاه:  از زاده    
1 1 1
4 2 8

 

  در نسل دوم 

 


