
 
 
 

  

آزمون جامع زیست شناسى  1طراح : دکتر مهدى آرام فر
 

 . ..................در گياهي كه حاصل تكثير سلولِ حاصل از لقاح، آب و مواد غذايي را مستقيماً از خاك جذب نخواهد كرد  .1
  . دهند ترين بخش اسپوروفيت و گامتوفيت رخ مي ميوز و لقاح به ترتيب در فوقاني) 1
  . اند ك آركگن با تخمزاها لقاح كردهاند كه با ورود به ي ها، همواره حاصل لقاح آنتروزوئيدهايي زيگوت) 2
  . تأثير است ها به محيط اطراف، بي رطوبت، در برقراري امكان لقاح، مؤثر و در پخش هاگ) 3
  . پذيرد هاي همراه صورت مي بارگيري آبكشي به شكل فعال و به كمك سلول) 4
  

 . باشد.................. تواند مشابه مكانيسم  ها با محيط در شكل زير نمي مكانيسم انتقال دي اكسيد كربن بين سلول. 2
  دار از آن  ي زايد نيتروژن دفع ماده) 1    
  ي انسان  جذب آمينواسيدها در روده) 2    
  هاي آن  انتقال اكسيژن از محيط به سلول) 3    
  جذب قندهاي ساده توسط روده انسان ) 4    

  

 ي صحيح كدام است؟ گزينه. 3
 ».محسوب شود.................. تواند از نوع  نمي............ ......جدايي توليدمثلي «

  نازايي دورگه –قاطرها ) 2    نازيستايي دورگه –ها  قورباغه) 1  
  ناپايداري دودمانِ دورگه –نهاندانگان ) 4    نازايي دورگه –هاي مغربي  گل) 3  

  
 . .................تواند  در استخوان است نمي  هورموني كه داراي گيرنده. 4

  . هاي هدفش داشته باشد اثر ناهمزمان روي بافت) 2  . ريز ترشح شود هاي درون توسط سلول) 1
  . سبب افزايش فعاليت انيدرازكربنيك شود) 4  . توسط بيش از يك يا دو غده به خون ترشح شود) 3
 

 ست؟در مورد قارچي كه تصوير مقابل، متعلق به آن است، كدام ا نادرستي   گزينه. 5
  .اش واجد يك زيگوت است درون هر يك از ساختارهاي توليدمثلي) 1  
  .توانند آزادانه در طول آن حركت كنند هاي هر نخينه نمي هسته) 2  
  .هاي به كار رفته در ساختار گلسنگ را دارد هاي مولكولي مشابه با اغلب قارچ ويژگي) 3  
  .گيرد ر ميي سس سويا در يك گروه قرا با قارچ تخمير كننده) 4  

  
  
آلل وابسته به جنس است كه يكي ازآنها بر دو تاي ديگر غالب است، معين كنيـد،   3در نوعي پروانه، صفت رنگ بال، تحت كنترل  .6

 ي هموزيگوس براي اين صفت، صحيح است؟ هاي حاصل از آميزش يك پروانه كدام گزينه در ارتباط با زاده

  1 (1
  . اي با دو آلل مشابه ايجاد نخواهد شد زاده) 2  . ا، هتروزيگوس خواهند شده زاده 3

2) 4  .ها، تنها يك نوع آلل خواهند داشت نيمي از زاده) 3  
  . ها، داراي دو آلل مشابه خواهند شد زاده 3

  

 . ..................شود،  كيل ميدر تمامي گياهانِ هاگ افشاني كه در آنها، آنتريدي، روي گامتوفيت تش .7
  . دار، دو نوع گامتوفيت تشكيل مي شود افشانِ آركگن برخالف گياهان گرده) 1  
  . تر از گامتوفيت است دار فاقد گل، اسپوروفيت، بزرگ همانند گياهان دانه) 2  
  . گيرد برخالف گياهان فاقد آنتريدي، لقاح، درون آركگن صورت مي) 3  
  . اند هايي از اسپوروفيت ها محصول تقسيم ميوز سلول هان فاقد آركگن، هاگهمانند گيا) 4  

  

 .................... .هايي به وجود آمدند كه اكسيژن را  ميليارد سال پيش باكتري 5/3 .8
  .كردند كردند اما توليد مي مصرف نمي) 2  .كردند هم مصرف و هم توليد مي) 1  
  .كردند كردند اما توليد نمي مصرف مي) 4    .كردند نه مصرف و نه توليد مي) 3  

 . باشد مي.................. شكل مقابل مربوط به پروفاز  .9
  هاي رها شده از اسپورانژ كپك سياه نان  ميتوز يكي از سلول) 1  
  آوند هايِ گياه اصلي نوعي گياه بي ميتوز يكي از سلول) 2  
nپري با عدد كروموزومي زيگوت الم IIميوز ) 3   2 8   
  كروموزومي  8ي  دانه زيگوت نوعي گياه بي IIميوز ) 4  

  
  



 
 
 

  

آزمون جامع زیست شناسى  2طراح : دکتر مهدى آرام فر
 كند؟ تكميل مي نادرستيي زير را به شكل  يك جمله كدام .10

  ».......................در كاهوي دريايي «
  .پذيرد از پيكر جاندار صورت ميي گياهان، لقاح خارج  برخالف همه) 1  
  .دار است همانند كالميدوموناس، هر سلولِ حاصل از ميوز، تاژك) 2  
  .آيد دانه، هر گامت از سلولي با عدد كروموزومي مشابه با خود، حاصل مي همانند گياهان بي) 3  
  .توفيت مستقل استهاي حاصل از ميوز، تشكيل دو نوع گام دانه، حاصل رويش سلول همانند گياهان بي) 4  

 

 . ..................ي اسكلتي  در زمان وقوع هر نوع انقباضِ ماهيچه .11
  . كنند هاي ميوزين حركت مي هاي اكتين در امتداد رشته رشته) 1  
  . شود تر شده يا حذف مي ي روشن مركز ساركومر، كوتاه صفحه) 2 
  . ماند مي هاي اكتين، همانند ميوزين، بدون تغيير باقي طول رشته) 3  
  . شود قرار گرفته در دو سوي ساركومرها، كم مي Zي دو خط  فاصله) 4 

  

  . ..................وقوع پتانسيل عمل  زماندر  .12
  .هاي پتاسيمي، كمتر از سديمي است هاي كانال زمان باز بودن دريچه) 1
  .ديمي و پتاسيمي باز اندهاي هر دو كانال س براي مدت كوتاهي، دريچه) 2
  .رسد ميلي ولت مي 40و سه بار به  30اختالف پتانسيل دو سوي غشاء چهار بار به ) 3
  .شود هاي سديم و پتاسيم دو سوي غشاء، مشابه زمان آرامش مي غلظت يون) 4
  

 .................... .هاي مخاطي  ي زندگي كپك در چرخه .13
  .آيد هايي با قابليت لقاح حاصل مي ها، سلول نموِ هاگسلولي برخالف پالسموديومي، از ) 1  
  .شود پالسموديومي برخالف سلولي، سلول تاژكدار يافت نمي) 2  
  .تواند همزمان با تشكيل آندوسپور در محيط اطرافشان باشد سلولي همانند پالسموديومي، تشكيل هاگ مي) 3  
  .تواند صورت پذيرد سيتوكينز ميپالسموديومي همانند سلولي، ميتوز مكرر بدون وقوع ) 4  

  

  كند؟ تكميل مي نادرستيي زير را به شكل  جمله كداميك .14
  »شود  .................. سبب تواند نقص ايمني مادرزادي، همانند نقص ايمني اكتسابي مي«        

  ها عي از سرطانافزايش احتمال ابتالي فرد به انوا) 2  دار RNAهاي  بروز مشكالت دفاعي در برابر ويروس) 1
  هاي نابالغ موجود در خون بالغ نشدن لنفوسيت) 4  هاي موجود در خون كاهش تعداد لنفوسيت) 3
  

 تواند درست باشد؟ دهند، مي ها را تشكيل مي ترين گامتوفيت يك در مورد گياهاني كه كوچك كدام .15
  . هم استي گرده نارس جدا از  دانه 4محصول مستقيم ميوز هر سلول مادر هاگ نر، ) 1  
  . ي روياني را حاصل آورد تواند كيسه هاي خورش مي هاي حاصل از ميوز يكي از سلول هر يك از سلول) 2  
  . اندازه است  محصول ميتوز هر هاگ نر، تشكيل دو سلول هاپلوئيد هم) 3  
  .است n2يگوت هاي اتصال دهنده ي رويان به گياه مادر، همانند منشأ سلول بزرگ ابتداي آن، ز منشأ سلول) 4  

  

 .................. .هر گل مغربي تتراپلوئيد ...................  .16
  .كروموزوم است 140داراي  –ي  ي روياني لقاح يافته كيسه) 2  .حاوي دو مجموعه كروموزوم است –ي  ي گرده دانه) 1  
  .شود هاي تريپلوئيد تشكيل مي سلول –هاي  در برخي بخش) 4  .دهد مي تتراد تشكيل 14به دنبال ورود به ميوز  –زيگوت ) 3  

  
  . .................هر اسپرماتوسيت ثانويه  .17

  . باشد به تعداد كروماتيدهايش داراي سانترومر مي) 2  .نوكلئوتيدي در هسته است نوار پلي 92داراي ) 1
  . استYكروموزوم جنسي و يك كروموزوم  22اراي د) 4  . ي هسته دارد دو سانتريول در مجاورت غشاء دواليه) 3
  

 چند مورد صحيح است؟ .18
  .ي آغازيان اتوتروف پرسلولي نيستند اند اما همه ي آغازيان پر سلولي، اتوتروف همه) الف
  .اند ي حركتي، هتروتروف سلولي فاقد وسيله ي آغازيان تك همه) ب
  .ي پروتوزوئرها انگل نيستند روتوزوئراند، اما همهي آغازيان انگل، پ همه) ج
  .اند ي آغازيان پرسلولي، فاقد ساختار توليدمثلي و فاقدتحرك همه) د
  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
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  . دارند.................. بخش جنيني آن .................. در بخش مادريِ جفت  .19

  تيره ها خون  ها خون روشن و سياهرگ برخالف ـ سرخرگ) 1
  خون روشن   ها خون تيره و سياهرگ برخالف ـ سرخرگ) 2
  خون تيره   ها خون روشن و سياهرگ همانند ـ سرخرگ) 3
  خون روشن   ها خون تيره و سياهرگ همانند ـ سرخرگ) 4
  

 كند؟  ي زير را به شكل صحيحي تكميل مي مورد جمله چند .20
 »...................ي  طبق نظريه«

  .پذيرد ها در پاسخ به تغيير شرايط محيطي صورت مي تغيير گونه –المارك ) الف
  .ي مستقيم دارد ميزان زادآوري افراد با ميزان تطابق آنها با محيط، رابطه –داروين ) ب
  .عوامل وابسته به تراكم در تنظيم رشد جمعيت انساني موثراند –مالتوس ) ج
  .ابه آب و هوايي در شباهت افراد به هم داردنزديكي جغرافيايي اهميت بيشتري از تش –داروين ) د
  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  
 . اند ريشه، قرار گرفته.................. هايي با  دندان.................. هاي  در حد فاصل بين دندان  .21

  15نيش با آخرين دندان آسياي بزرگ ـ ) 2  4پيشين با آسياي كوچك دو ريشه ـ ) 1    
  14پيشين با اولين دندان آسياي بزرگ ـ ) 4  6ي بزرگ دو ريشه ـ نيش با آسيا) 3    

  

 كند؟ ي زير را به شكل صحيحي تكميل مي مورد جمله چند .22
  ».شود اكسيدكربن توليد مي دي................. در زمانِ «

  ي كربس هاي دوم و سوم چرخه ، همانند گامAتشكيل استيل كوآنزيم ) الف
  وقوع تخمير الكلي، برخالف زمان وقوع تخمير الكتيكي) ب
  هاي كاكتوس بر خالف گليكوليز كربنه درون سلول 4ي تركيبات  تجزيه) ج
  در نيشكر CO2ي محصوالت تثبيت اولِ  وقوع تنفس نوري همانند زمان تجزيه) د
  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  
با زني كه مادري هموفيل و مبتال به ديستروفي عضالني دوشن داشته است، دختري مبتال بـه زالـي و    از ازدواج مردي هموفيل .23

فنيل كتونوريا متولد شده است، به ترتيب مطلوبست احتمال تولد پسر مبتال به زالي، همـوفيلي و ديسـتروفي عضـالني دوشـن و     
 .وريادختر هموفيل و ناقل ديستروفي عضالني دوشن، زالي و فنيل كتون

  1 (
1 1
16 16   2 (

1 1
32 16   3 (

1 1
32 32   4 (

1 1
16 32   

  

 .................... .هر ويروسي كه  .24
  .افزايد نوم ميزبان ميي وراثتي خود را به ژ شود، ماده كردن ميزبان، به طور كامل وارد سلول نمي براي آلوده) 1  
  .ها، خنثي شود هاي ميزبان شود، ممكن است توسط پادتن از طريق منافذ، به طور كامل وارد سلول) 2  
  .اي است ي ژنتيك دو رشته الي فسفوليپيدهاي غشايي، ميزبان را آلوده كند، داراي ماده بدون عبور از البه) 3  
  .كند، با صرف انرژيِ سلول ميزبان، آن را آلوده كرده است رد ميها برخو پس از ورود به ميزبان به پادتن) 4  

  

  .ايجاد شود..................  علت ممكن است به.................. دوربيني  .25
  همانند آستيگماتيسم و پيرچشمي ـ ناصافي سطح قرنيه) 1
  بيني و برخالف پيرچشمي ـ اختالل در كار عدسي همانند نزديك) 2
  مرواريد و آستيگماتيسم ـ عدم تمركز پرتوهاي نوري روي يك نقطه همانند آب) 3
  ي چشم بيني و برخالف آستيگماتيسم ـ اندازه نبودن قطر كره همانند نزديك) 4
  

 . ..................در خرچنگ دراز  .26
  . شود همانند ملخ و برخالف انسان، خون روشن از محل تبادل وارد قلب مي) 1  
  . شود برخالف ماهي، خون روشن از طريق چند سرخرگ از قلب خارج مي همانند انسان و) 2  
  . گردد ها به قلب باز مي همانند انسان و برخالف ماهي، خون از طريق سياهرگ يا سياهرگ) 3  
  . شود دار وارد قلب مي همانند ملخ و برخالف انسان، خون از طريق منافذ دريچه)4  
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  كند؟ تكميل مي نادرستيي زير را به شكل  كداميك جمله .27

  »..................لزوماً .................. در « 
  .گيريِ اختالل براساسِ ايمني هومورال است آلرژي يا حساسيت ـ شكل) 1
  .گيرند مورد تهاجم قرار مي Tهاي  ابتال به ويروس نقص ايمني انسان ـ لنفوسيت) 2
  .شود ، طبيعي محسوب ميپس زدن عضو پيوندي ـ عملكرد دستگاه ايمني) 3
  .شود جا و نامتناسب توليد مي هاي نابه هاي خود ايمني ـ پادتن بيماري) 4
  

 .ارتباط با غريزه، بيشتر است.................... در بروز رفتار  .28
  اي كه در آن متولد شده است، ماهي آزاد جوان در برابر بوي رودخانه) 1  
  چيند، ها را روي هم مي ا، جعبهشمپانزه، كه براي رسيدن به موزه) 2  
  شود، موش اسكينر، برابر اهرمي كه فشردن آن منتهي به بدست آوردن غذا مي) 3  
  آيد،  سگ پاولوف، در برابر زنگي كه توسط پاولوف به صدا در مي) 4  

  
 شود؟ ورزي شده محسوب مي  هايِ اولين سلولِ دست چند مورد جزء ويژگي .29

    در سيتوپالسموجود اگزون و اينترون ) الف
  هاي يوكاريوتيِ داراي مونومرهاي آمينواسيدي سنتز مولكول) ب
  ي ريبوزومي، خارج از ريبوزومRNAوجود ) ج
  استر هاي يوكاريوتيِ داراي پيوندهاي فسفودي سنتز مولكول) د
  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  
  . نها ساخته شده استهايي است كه توسط آ داراي گيرنده درون سلول..................  هورمون .30

  استروژن همانند گاسترين و برخالف پروژسترون) 2  استروژن همانند تستوسترون و پروژسترون) 1
  استروژن برخالف تستوسترون و گاسترين ) 4  تستوسترون همانند استروژن و گاسترين) 3
  

 .................... .در اپرافترا بروماتا  .31
  .شوند بالغ، در فصول بيشتري از سال، ديده ميهاي  الروها نسبت به پروانه) 1  
  .شوند انواع بالغ، همانند الروها، انگل بسياري از درختان نهاندانه محسوب مي) 2  
  .ها از اواخر بهار تا فرا رسيدن پاييز، درون پيله قرار دارند شفيره) 3  
  .ستي زندگي به طور دقيق شامل توالي پروانه بالغ، الرو و شفيره ا چرخه) 4  

  
 كند؟ تكميل مي نادرستيي زير را به شكل  يك جمله كدام .32

  ».بيشتر است.................... از تنوع .................... امروزه تنوع «
  جانوران داراي آن –جانوران فاقد دفاع اختصاصي ) 1  
  داران بالغ فاقد آن مهره –داران بالغ داراي حفره گلويي  مهره) 2  
  هاي هوايي داران واجد كيسه مهره –هاي تنفسي  ن واجد رشتهدارا مهره) 3  
 جانوران فاقد مويرگ –جانوران داراي تنفس نايي ) 4  

  
 . است.................. هوايي كه پس از  .33

  ها وجود دارد، برابر هواي ذخيره بازدمي  هاي راست شكمي، در شش انقباض ماهيچه) 1    
  سي سي  1700ها وجود دارد،  بيعي، در ششمسطح شدن ديافراگم در تنفس ط) 2    
  سي سي  500توان با اسپيرومتر ثبت كرد،  گنبدي شدن ديافراگم در تنفس طبيعي، مي) 3    
  مانده  توان خارج كرد، برابر هواي باقي يك دم كامالً عميق، با يك بازدم معمولي، مي) 4    

  

 كند؟ تكميل مي نادرستيي زير را به شكل  يك جمله كدام .34
  »..................در رويانِ «

  . اند گرمي، بازوها همانند پاها شكل گرفته 1) 2  . متري، دوازدهه شروع به نمو كرده است ميلي 2) 1
  . ي صفراساز مشخص شده است غده ،متري ميلي 22) 4  .اند هاي اصلي مشخص شده اندام ،متري ميلي 5) 3
  

 ................. .تواند در يك گام از تنفس سلولي  ، لزوماً ميهر سلولي كه داراي آنزيم روبيسكوي فعال است .35
  1 (ATP ،NADH  وCO2 همزمان با تجزيه پيرووات، ) 2  .آزاد كندCO2 آزاد كند.  
  3 (H  را مصرف وNAD ضمن مصرف فسفات، ) 4  .حياء كندرا اNAD را احياء كند.  



 
 
 

  

آزمون جامع زیست شناسى  5طراح : دکتر مهدى آرام فر
 كند؟  تكميل مي نادرستيي زير را به شكل  كداميك جمله .36

 »....................و پس از آن .................... در زمان ترجمه، ابتدا « 
  .شود زوم خارج مياز ريبو tRNAاولين  –پذيرد  صورت مي rRNAفعاليت آنزيمي ) 1  
  .شود مي P، وارد جايگاه  حركت كرده Aي جايگاه tRNA –شود  از ريبوزوم خارج مي tRNAاولين ) 2  
  .شود ي ادامه، تشكيل مي اولين پيوند هيدروژني در مرحله –شود  ساختمان ريبوزوم با اتصال اجزا آن به هم كامل مي) 3  
  .دهد انجام مي mRNAريبوزوم اولين حركت خود را در امتداد  –شود  مي  لاولين پيوند پپتيدي درون ريبوزوم تشكي) 4  

  

 .................. .كلستريديوم بوتولينم  .37
  .توبركلوسيز، فاقد توانايي توليد گاز است همانند مايكوباكتريوم) 1  
  .يل دهدتواند در پاسخ به كاهش اكسيژن محيط آندوسپور تشك برخالف استافيلوكوكوس اورئوس، مي) 2  
  .كند هاي متابوليسمي، اكسيژن آزاد نمي هاي گوگردي، به دنبال فعاليت همانند باكتري) 3  
  .كند برخالف پروپيوني باكتريوم آكنس، بيماري شايع ايجاد مي) 4  

  

نسل اند، مطلوبست فراواني نخودهاي هتروزيگوس  ها، خالص شده زاده% 5/99نسل،  6ها، پس از  در جمعيتي از نخودفرنگي .38
 .................... .سوم به هموزيگوس نسل اول 

  1 (1
17  2 (1

21  3 (1
42  4 (1

34  
  

  . ..................ي  همه .39
  .جانداران داراي دستگاه عصبي، جانوران پرسلولي هستند) 1
  .دهند جانوران پرسلولي به كمك دستگاه عصبي، به محيط واكنش نشان مي) 2
  .گيرد هاي مختلف، توسط دستگاه عصبي صورت مي ها و اندام ها بين اعمال سلول هماهنگي) 3
  .كنند جانورانِ داراي دستگاه عصبي، با هماهنگي مغزي، موقعيت خود را تنظيم مي) 4

  

   كند؟ تكميل مينادرستي  ي زير را به شكل كداميك جمله .40
 »............تواند  مي.............. هورمون «

  .كند ي سلول اثرگذاري  هاي مرده روي بخش –اكسين ) 1  
  .ي گياه توليد شود هاي خفته درون بخش –ژيبرلين ) 2  
  .هاي حاصل از رشد و نمو تخم و تخمدان حاصل آيد در بخش –سيتوكينين ) 3  
  .نع تشكيل ساختاري شود كه در بخشي همنام با آن به وجود آمده استما –ژيبرلين ) 4  

  

 . ..................ي جانوران داراي  همه .41
  . اند خورده، ساكن خشكي هايي با سطوح داخلي چين شش) 1    
  . اند ي كوريون گذار نيستند، در دوران جنيني واجد پرده ديافراگمي كه تخم) 2    
  . كنند ي شكم، گليكوژن ذخيره مي ژ، در حد فاصل بين قفسه سينه و حفرهاليه منن ي سه پرده) 3    
  . اند ي گلويي در زمان بلوغ دفاع اختصاصي و گردش خون بسته، فاقد حفره) 4    

  

 .................... .آنزيم موثر در سنتز مولكول مورد نظر در آزمايش نيرنبرگ  .42
  .شود ويسي ميرون IIمراز  پلي RNAواجد ژني است كه با ) 1
  .در ساختار خود داراي آمينواسيدهاي فنيل آالنين و متيونين است) 2
  .هاي پروكاريوتي وجود ندارد ها بوده و در سلول مخصوص يوكاريوت) 3
  .اش است فاقد پيوندهاي پپتيدي بين مونومرهاي تشكيل دهنده) 4

  

گليكوليز و ] ................. هاي[با تركيب مورد نياز براي تداوم گام Aتركيب مورد نياز براي تداوم تشكيلِ استيل كوآنزيم  .43
 .ي كربس، يكسان است چرخه] ................. هاي[گام

  دوم و سوم –سوم و چهارم ) 2    دوم، سوم و پنجم –سوم ) 1  
  سوم و پنجم –سوم و چهارم ) 4    دوم و سوم –سوم ) 3  

  

 . ..................شود كه  وارد محلي مي.................. غذا پس از ...... ............در  .44
  . شود گنجشك ـ خروج از اولين محل ذخيره موقت غذا ـ جايگاه اصلي جذب غذا محسوب مي) 1    
  . اش جذب آب است ي اصلي ملخ ـ خروج از سنگدان ـ وظيفه) 2    
  . كننده سلولز است هاي تجزيه ـ محل تجمع باكتري ي موقت غذا گاو ـ خروج از محل ذخيره) 3    
  . شود دان ـ جايگاه آغاز گوارش مكانيكي غذا محسوب مي كرم خاكي ـ خروج از چينه) 4    



 
 
 

  

آزمون جامع زیست شناسى  6طراح : دکتر مهدى آرام فر
 

 . خواهند شد.................. ي  هاي خانواده زاده.................. فرض شود .................. اگر الگو  زيري  نامه در شجره .45

1اتوزوم مغلوب ـ  )1  
  بيمار Aـ  4

1وابسته به جنس مغلوب ـ ) 2  
  دختر بيمار Aـ 2

1اتوزوم غالب ـ ) 3  
  بيمار  Bـ  4

1وابسته به جنس مغلوب ـ ) 4  
  دختر بيمار  Bـ  4

 

 كند؟ تكميل مي نادرستيي زير را به شكل  يك جمله كدام .46

 ».شود مي.................. سبب .................. « 
  ها ـ بسته شدن دريچه ميترال  شروع انقباض بطن) 1  
  اي دهليزها ـ باز شدن دريچه سه لختي  ثانيه 1/0قباض ان) 2 
  ها  عبور پيام الكتريكي از بافت عايق ـ انقباض ميوكارد بطن) 3  
  ها ـ ايجاد صداي دوم قلب  نيروي ارتجاعي سرخرگ) 4 

  

 ي صحيح كدام است؟ گزينه .47
  .كنند ، به كمك دو تاژك حركت مياي از سلولز و سيليس دارند ي آغازياني كه اشكال غيرمتعارف و پوسته همه) 1  
  .تواند متحرك باشد هر آغازي غيرمتحرك انگل است اما هر آغازي انگل، غيرمتحرك نيست و مي) 2  
  .اوور ندارند دهند و توانايي انجام كراسينگ ترين آغازيان معموالً تشكيل تتراد نمي پيچيده) 3  
  .اند هاي مخاطيِ ديپلوئيد، ساختارهاي مقاوم نان و زيگوت كپكزيگوسپورانژكالميدوموناس و زيگوسپور كپك سياه ) 4  

  

 . خواهند داشت.................. نسل دوم .................. از آميزش زير در نوعي پرنده  .48

1 (3
Pه نر سفيد منقار كوتا× ماده سياه منقار بلند   ي سفيد ـ منقار كوتاه  هاي ماده از زاده4 :  

2 (1
Fنر سياه منقار كوتاه × ماده سفيد منقار كوتاه   هاي منقار كوتاه ـ دو كروموزوم جنسي مشابه  از زاده 4 :1  

3 (3
  وموزوم جنسي ها ـ منقار كوتاه، سفيد و يك نوع كر از زاده 8

4 (1
  ها ـ منقار بلند و سياه  از زاده 16

  

 .گيرد با آوازخواني صورت مي..................... جلب جفت توسط  .49
  سسك و چلچله برخالف جوال و چكاوك) 2  چكاوك و چلچله برخالف جوال و سسك) 1  
  رخالف جوال و سسك و چلچلهچكاوك ب) 4  چكاوك و سسك برخالف چلچله و جوال) 3  

 

 كند؟  تكميل مي نادرستيي زير را به شكل  يك جمله كدام .50
 »...................در يك جمعيت، «

  .تواند احتمال حفظ بقاء در برابر شكارچيان را افزايش دهد تراكم باال مي) 1  
  .شود به ميآهنگ رشد همواره تحت تأثير تولد و مرگ و مير و مستقل از مهاجرت، محاس) 2  
  .ي جمعيت با محيط است ي رابطه وجود هر الگوي پراكنش خاص، انعكاس دهنده) 3  
  .تواند سبب افزايش شايستگي تكاملي آنها شود برخي روابط همزيستي بين افراد مي) 4  


