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از كدام-1  با بقيه متفاوت است؟ ملخنظر تعداد در يك واحد بينايي يك
 قرينه)2 ) عدسي1

 ) تصوير ايجاد شده4 نور,) ياختۀ گيرند3
؟باشد نميها يك از اعمال جيبرلين كدام-2

 ) رسيدگي ميوه4 بدون دانه,) توليد ميو3 ) درشت كردن ميوه2 رويش دانه)1
به گردهدر-3  كمك ............... بايد ...............افشاني

گل-) خفاش2 قند فراوان داشته باشد. گل، شهدِ-) حشرات1 و قابل رؤيت در شب باشد.،رنگ  روشن
و بوي قوي باشگل-) باد3  باشد. هاي درخشان فاقد رنگگلبرگ گل،-) زنبور عسل4د.فاقد رنگ درخشان

 شود؟ نميميكروب يك از موارد زير سبب مرگ كدام-4
 ) بزاق4 ) اشك3 ) اسيد معده2 ) چربي سطح پوست1

و درد ماهيچه،در ماهيچه يك از موارد زير انباشته شدن كدام-5 مي سبب گرفتگي  شود؟ اي
 اسيد ) الكتيك4 ) اسيد چرب3 ) گلوكز2 ) كراتين فسفات1

 ............... نقش دارد.در، هورمون جيبرلين ............... هورمون اكسين،گياهاندر-6
 تحريك تقسيم ياخته-) مانند2 رشد طولي ياختهكتحري-) مانند1

ها درشت كردن ميوه-) برخالف4 هاي بدون دانه توليد ميوه-) برخالف3
مي-هاي مويرگي كه مايع مغزي شبكه-7  كنند ............... نخاعي را ترشح

ند1  دار هستند. هاي منفذ ) از نوع مويرگ2 ارند.) در ساختار خود غشاي پايه
مي ) بخشي از دستگاه درون3 ميمغز2و1 هاي ) درون بطن4 شوند. ريز محسوب  شوند. ديده

 هاي زير درست است؟ چند مورد از عبارت-8
سَ و كاسه در مفصل،برجستۀ بلندترين استخوان بدنرِالف)  شركت دارد. گوي

جب) مفصل استخوان  فاقد بافت غضروفي است.،مجمههاي
 اي است. نوعي بافت پيوندي رشته،ج) كپسول مفصلي همانند رباط

تند) بافتِ  هاورس است. فاقد سيستم،بلندترين استخوان بدنۀسطح دروني
1(12(23(34(4

 كدام گزينه درست است؟-9
2=اي ياخته1) در متافاز1 12n،مي دوازده عدد  شود. تتراد تشكيل
هم4در هر تتراد حين تقسيم ميوز،)2  ساخت وجود دارد. كروموزوم
 ند.هست كروماتيديتك،1برخالف آنافاز2ها در تلوفاز ) كروموزوم3
 ها دو كروماتيدي هستند. كروموزوم،2در پروفاز ميتوز برخالف پروفاز)4

را،كدام عبارت-10 مي نادرستيهبجملۀ زير  كند؟ تكميل
مي« »شود. هورمون ............... مانع از ...............
 هاي جانبي رشد جوانه-) اكسين2 توليد دانه در ميوه-) جيبرلين1

 ريزش برگ درختان-) اتيلن4 رويش دانه-اسيد ) آبسيزيك3
به-11  درستي بيان شده است؟ كدام گزينه

مي سبب رشد طولي ياخته،جيبرلين ) اكسين برخالف1  شود. ها
مي سبب افزايش تقسيم ياخته، مانند سيتوكينين ) جيبرلين2  شود. اي
مي سبب افزايش ريزش برگ،) افزايش نسبت اكسين به اتيلن3  شود. ها
مي ) از هورمون سيتوكينين در توليد ميوه4  شود. هاي بدون دانه استفاده

به-12  رستي بيان شده است؟د كدام گزينه
هر1  الد است.تك،حاصل از بكرزايي جانور)
 لقاح خارجي دارد.،) هر جانور آبزي2
ميهاي، ياختههرمافروديت) هر جانور3  سازد. ماد, خود را بارور
هر4  تخمكي با ديوار, چسبناك دارد.جانور داراي لقاح خارجي،)

به-13 اس چند مورد زير ت؟درستي بيان شده

ــوزب) ياختۀ زايشي كيسۀ روياني←دو ميوز الف) ياختۀ خورش يك مي
←اسپرم 

←ج) ياختۀ رويشي
←ضميمه تخمد) لولۀ گردهچنــد ميتــوز

 آندوسپرمچنــد ميتــوز
1(12(23(34(4
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 است؟ نادرستكدام عبارت-14
مي1  شوند. هاي نخود هنگام رويش دانه از خاك خارج نمي ) لپه2 دهد. ) در حلقۀ سوم گل كدو تتراد رخ

مي4 هاي همتا وجود ندارد. ) در آندوسپرم نارگيل كروموزوم3  شود. ) در حلقۀ چهارم گل آلبالو تقسيم ميوز انجام
به-15 مي چند مورد عبارت زير را  كند؟ درستي كامل

مي،جنيندر« و جنين  ...............»شود بخشي كه مانع مخلوط شدن خون مادر
ميايهب) از تود, ياخت است. جنينيهاي زايند, الف) يكي از اليه  گيرد. دروني منشأ

ب و رحم نقش دارد.ج) در تشكيل رابط ز ين بند ناف  ئد انگشتي فراواني دارد.اود)
1(12(23(34(4

بهكدام-16  درستي بيان شده است؟ جمله
مي هاي بيماري ) استفراغ همانند دفع مدفوع سبب كشتن ميكروب1  شود. زا
مي دار سبب بيرون راندن ميكروب ) عطسه همانند مخاط مژك2  شود. هاي مجاري بدن
مي ) اشك برخالف بزاق سبب بيرون راندن ميكروب3  شود. هاي مجاري بدن
ع4 مي هاي بيماري رق سبب كشتن ميكروب) اسيد معده برخالف  شود. زا

 كدام گزينه در مورد دستگاه عصبي انسان درست است؟-17
 اي در ماد, خاكستري مغز يا نخاع قرار دارد. ) هر جسم ياخته1
مي،) هر پيام حسي2 و به قشر مخ ارسال  شود. در نهنج تقويت
هر3  كند.بل خود در بدن را دريافتۀ مقاهاي حسي نيم پيامتواندميمخ، نيمكر,)
پس4 مي ) هر ناقل عصبي با ورود به ياختۀ  دهد. سيناپسي، پتانسيل الكتريكي آن را تغيير

مي كنند, رشد گياهي كه از سوختن سوخت نوعي تنظيم-18 مي هاي فسيلي رها  تواند از ............... جلوگيري كند. شود،
 هاي جانبي ) رشد جوانه4 ) ريزش برگ3اي ياخته, ) تجزيۀ ديوار2ها ) ريزش ميوه1

و ياختۀكدام گزينه شباهت-19 راTكشند, طبيعي مي نادرستيبهكشنده  كند؟ بيان
مي را عليه ويروسI) اينترفرون نوع2 دار هستند. ياختۀ دانه ) داراي ميان1  ند.نك ها ترشح

ميي مرگ برنامه) موجب اجرا4 ) در دومين خط دفاعي بدن نقش دارند.3  شوند. ريزي شده
 بيان شده است؟ نادرستيبهكدام گزينه-20

مي1 و ماده  توانند در بدن جانور نر لقاح يابند. ) در لقاح داخلي، گامت نر
 مبتال به نشانگان داون است.،كروموزومي47) هر انسان2
ن3  يست.) توليدمثلي كه در آن يك والد شركت دارد، الزاماً غيرجنسي
 كند. ) در توليدمثل جنسي، الزاماً فرزند از هر دو والد، ماد, ژنتيك دريافت نمي4

 كدام گزينه با سايرين متفاوت است؟جنس-21
 ) پكتين4 ) گلوتن3 ) هيستون2 ) ميوزين1

و-22  بودن با بقيه متفاوت است؟ نادرستكدام عبارت دربار, زنبور از نظر درست
 ادر به دريافت پرتوهاي فرابنفش به كمك گيرند, نوري خود است.ق،) برخالف انسان1
مي،) برخالف مورچه2  كند. از تركيب شيميايي درخت آكاسيا هنگام گل دادن، فرار
و همولنف دارد.،) همانند ملخ3  طناب عصبي شكمي
د.ردا فرومونهايي براي دريافت گيرنده،) همانند مار4

شا-23 2=مپانزه اگر عدد كروموزومي 48n2=و عدد كروموزومي مگس خانگي 12nباشد، تعداد كدام مورد در هر دو جاندار يكسان است؟ 
 دنا در اسپرماتوسيت ثانويۀ شامپانزه با تعداد سانترومر در اسپرماتوسيت اوليۀ مگس ) تعداد مولكول1
 هاي دوك متصل به سانترومر در اسپرماتوسيت ثانويه اسپرماتوسيت اوليۀ شامپانزه با تعداد رشته1متافازدر ) تعداد سانتريول2
 ياختۀ پيكري شامپانزه با مگسهاي دوك متصل به سانترومر در متافاز ميتوز ) تعداد رشته3
ر در اسپرماتوگوني مگسهاي دوك متصل به سانتروم ) تعداد مولكول دناي اسپرم شامپانزه با تعداد رشته4

مي در حال مشاهد, روبرو است كه بدون عوض كردن جهت چشمشخصي-24 در هاي خود، متوجه جسمي در سمت راست خود شود. كدام گزينـه
 تواند درست باشد؟ رابطه با پيام بينايي حاصل از اين تصوير مي

به1 مي نيمكر,) پيام تصوير توسط چشم راست  شود. چپ مخ منتقل
به2 مي نيمكر,) پيام تصوير توسط چشم چپ  شود. راست مخ منتقل
به3 دو ) پيام تصوير توسط هر دو چشم مي,نيمكر هر  شود. مخ منتقل
به4 مينيمكر, ) پيام تصوير توسط هر چشم  شود. مخالف مخ منتقل
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*▲3پاسخ: گزينۀ-1 و فهم* حيطه: سادهمشخصات سؤال:  كتاب34حۀصف* درك
و چند ياختۀ گيرند ميهيك واحد مستقل بينايي داراي يك عدسي، يك قرنيه مي نور و يك تصوير نيز ايجاد  كند. باشد

و فهممشخصات سؤال: * ساده * حيطه:▲4پاسخ: گزينۀ-2  كتاب 142صفحۀ* درك
 رسيدگي ميوه از اعمال اتيلن است.

*▲2پاسخ: گزينۀ-3  كتاب 129و 128هاي صفحه* دانشساده * حيطه: مشخصات سؤال:
آن جهت گرده  ها فراوان باشد. افشاني به كمك حشرات حتماً نبايد شهد

و فهممشخصات سؤال: * ساده * حيطه:▲1پاسخ: گزينۀ-4  كتاب65و64هاي صفحه* درك
مي سطح پوست را ماده به اي چرب علت داشتن اسيدهاي چرب خاصيت اسيدي دارد. محيط اسـيدي بـراي زنـدگي ميكـروب پوشاند، اين ماده

 اند. ها با اين شرايط پوست سازش يافته زا مناسب نيست. گروهي از ميكروب بيماري
ابكت50صفحۀ* دانشمشخصات سؤال: * ساده * حيطه:▲4پاسخ: گزينۀ-5

و درد ماهيچه،پس از تمرينات ورزشي طوالني در ماهيچه، اسيد انباشته شدن الكتيك مي باعث گرفتگي  شود. اي
 كتاب 142و 140هاي صفحه* كاربردمشخصات سؤال: * ساده * حيطه:▲1پاسخ: گزينۀ-6

د و تقسيم آن نقش ها سـبب افـزايش اكسين با افزايش رشد طولي ياخته ارد.جيبرلين در افزايش طول ساقه از طريق تحريك رشد طولي ياخته
 شود. طول ساقه مي

و هم جيبرلين در تشكيل ميوه و درشت كردن ميوه هم اكسين  ها نقش دارد. هاي بدون دانه
 كتاب14صفحۀ* دانشمشخصات سؤال: * ساده * حيطه:▲4پاسخ: گزينۀ-7

ت-هاي مويرگي كه مايع مغزي شبكه مينخاعي را مي2و1هاي درون بطن،كنند رشح و داراي غشـاي شوند. مويرگ مغز ديده هاي مغز بدون منفذ
د.نباش پايه مي

*▲4پاسخ: گزينۀ-8 و فهم* حيطه: متوسطمشخصات سؤال:  كتاب43و38،39،40،42هاي صفحه* درك
.هستندها درست همۀ عبارت

*▲3پاسخ: گزينۀ-9 و فهم* حيطه: متوسطمشخصات سؤال:  كتاب93و85هاي صفحه* درك
 ها: علت نادرستي ساير گزينه

 هاي ياخته است. : تعداد تترادها نصف تعداد كروموزوم1گزينۀ
هم2گزينۀ  ساخت مضاعف شده دارد. : هر تتراد دو كروموزوم
و پروفاز4گزينۀ  اند. ها دوكروماتيدي، كروموزوم2: در پروفاز ميتوز

*▲4پاسخ: گزينۀ-10 و فهم* حيطه: متوسطمشخصات سؤال:  كتاب 144و 143، 142، 141هاي صفحه* درك
 شود. اتيلن باعث ريزش برگ درختان مي

*▲2پاسخ: گزينۀ-11  كتاب 145و 144، 143، 142، 141، 140هاي صفحه* كاربرد* حيطه: متوسطمشخصات سؤال:
 ها: علت نادرستي ساير گزينه

 شوند.ميايو جيبرلين سبب افزايش رشد طولي ياخته : اكسين1گزينۀ
و ريزش برگ ياخته,كنند, ديوار هاي تجزيه سبب توليد آنزيم،: افزايش نسبت اتيلن به اكسين3گزينۀ مي ها  شود. ها
مي : براي توليد ميوه4گزينۀ  شود. هاي بدون دانه از هورمون جيبرلين استفاده

*▲4پاسخ: گزينۀ-12 و فهم* حيطه: متوسطمشخصات سؤال:  كتاب 118و 117، 116، 115هاي صفحه* درك
 ها: علت نادرستي ساير گزينه

از:1گزينۀ ه،جانوران حاصل از بكرزايي گروهي  ستند، مانند مار.ديپلوئيد
از:2گزينۀ  لقاح داخلي دارند.،پوستان آبزيان مانند سخت بعضي
مي هاي نر يكي، ياخته : در جانور هرمافروديتي مانند كرم خاكي، ياخته3ۀ گزين  كند. هاي ماد, ديگري را بارور

*▲1پاسخ: گزينۀ-13 و فهم* حيطه: متوسطمشخصات سؤال:  كتاب 128و 127، 126هاي صفحه* درك
 درست است.»د«عبارت

با يكي از ياخته و يك سلول هاي خورش ميۀميتوز كيسبا باقيماندهتقسيم ميوز  سازد. روياني را
مي،گرده با ميتوززايشي دانۀ ياختۀ  سازد. اسپرم

 كند. ياختۀ رويشي با رشد خود لولۀ گرده را ايجاد مي
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*▲3پاسخ: گزينۀ-14  كتاب 132و 128، 125، 93،124هاي صفحه* دركو فهم* حيطه: متوسطمشخصات سؤال:
مي سيمآندوسپرم از تق و تخم ضميمه از تركيب اسپرم با ياختـۀ دوهسـته هاي متوالي تخم ضميمه ايجاد وجـود اي بـه شود

 پس در هر ياخته داراي بيش از دو كروموزوم همتا است. آيد. مي
و درون بساك1ِگزينۀ ميپرچم، تقسيم : حلقۀ سوم گل كدو پرچم است مي ميوز انجام  دهد. شود، پس تتراد رخ
 : رويش دانۀ نخود زيرزميني است.2گزينۀ
در برچه،: حلقۀ چهارم آلبالو4گزينۀ و در تخمك موجود مي برچهاست  دهد. تقسيم ميوز رخ

*▲2پاسخ: گزينۀ-15  كتاب 111و 110هاي صفحه* كاربرد* حيطه: متوسطمشخصات سؤال:
د« و  درست است.»ج

از.اين بخش كوريون است اهاي پردهكوريون يكي ميجنيني و از تروفوبالست منشأ كه ست و رحـم) گيرد (رابط بين بند نـاف در تشكيل جفت
و تعداد زيادي زوائد انگشتي دارد.  نقش دارد

*▲2پاسخ: گزينۀ-16  كتاب65و64هاي صفحه* كاربرد* حيطه: متوسطمشخصات سؤال:
مژو دفع ادرار،عطسه، سرفه و مخاط مي دار باعث بيرون راندن ميكروبكمدفوع، استفراغ و اسـيد شوند. هاي مجاري بدن عرق، اشـك، بـزاق

مي معده سبب كشتن ميكروب  شوند. ها
*▲3پاسخ: گزينۀ-17 و فهم* حيطه: متوسطمشخصات سؤال:  كتاب15و8،10،11 هاي صفحه* درك

همبهمخ نيمكر,دو  كنند.مي اطالعات را دريافت،زمان از همۀ بدن طور
 ها: علت نادرستي ساير گزينه

 هاي حسي پوست در ريشۀ پشتي عصب نخاعي قرار دارند. اي نورون : جسم ياخته1گزينۀ
مي : اغلب پيام2گزينۀ (تاالموس) تقويت  شوند. هاي حسي در نهنج
پس4گزينۀ مي : ناقل عصبي پس از رسيدن به غشاي ياختۀ  شود. وارد ياخته نمي وليودش سيناپسي به گيرند, خود متصل

*▲4پاسخ: گزينۀ-18 و فهم* حيطه: متوسطمشخصات سؤال:  كتاب 145و 144هاي صفحه* درك
و برگ گاز اتيلن است كه موجب ريزش ميوهه،كنند اين تنظيم مي ها و برگ در پاسخ به افزايش اتيلن ها راكننـد, ديـوار هاي تجزيـه آنزيم،شود ه
.كند توليد مي

*▲1پاسخ: گزينۀ-19  كتاب70تا68هاي صفحه* كاربرد* حيطه: دشوارمشخصات سؤال:
 ها، فاقد دانه است. ميان ياختۀ لنفوسيت

مي هايي كه آلوده به ويروس شده لنفوسيت و در دومين خط دفاعي بـدن نقـش دارنـد. لنفوسـيتIتوانند اينترفرون نوع اند هـاي ترشح كنند
آن هاي سرطاني، موجب اجراي مرگ برنامه كشنده در برخورد با ياختهTو كشند, طبيعي مي ريزي شده در  شوند. ها

*▲2پاسخ: گزينۀ-20 و فهم* حيطه: متوسطمشخصات سؤال:  كتاب 116و 115هاي صفحه* درك
كرومـوزوم47اسـت. فـرد داراي21ي مربوط بـه شـمار, اضاف كروموزوم دارند كه كروموزوم47هاي پيكري خود افراد مبتال به داون، در ياخته

 ها، سه نسخه داشته باشد. تواند از ساير كروموزوم مي
 ها: علت نادرستي ساير گزينه

مي : در اسبك1گزينۀ  شود. ماهي لقاح در بدن جانور نر انجام
 : در بكرزايي كه توليدمثل جنسي است، يك والد شركت دارد.3گزينۀ
ز4گزينۀ به: مي نبور ملكه مي تنهايي و تخمك به تواند توليدمثل كند و موجود هاپلوئيد را  وجود آورد. تواند بدون لقاح شروع به تقسيم كند

*▲4پاسخ: گزينۀ-21  كتاب80و49،70هاي صفحه* كاربرد* حيطه: متوسطمشخصات سؤال:
و گلوتن از جنس پروتئين  ساكاريد است. از جنس پلي . پكتينهستندميوزين، هيستون

*▲2پاسخ: گزينۀ-22  كتاب 151و18،34،62هاي صفحه* كاربرد* حيطه: دشوارمشخصات سؤال:
 درست هستند.4و1،3هاي گزينه

مي مورچه برخالف زنبور از تركيبات شيميايي درخت آكاسيا هنگام گرده  كند. افشاني فرار
س▲4پاسخ: گزينۀ-23 * مشخصات  كتاب99و84،93هاي صفحه* كاربرد* حيطه: دشوارؤال:

و تعداد رشته24اسپرم در شامپانزه دناي تعداد مولكول 24در مرحلۀ متافاز ميتوز اسپرماتوگوني نيـز،هاي دوك متصل به سانترومر عدد است
 باشد. عدد مي

 ها: علت نادرستي ساير گزينه
و تعداد سانترومر در مرحلۀ اسپرماتوسيت اوليـۀ مگـس خـانگي48شامپانزه ثانويۀاسپرماتوسيتدر دنا: تعداد مولكول1گزينۀ 12عدد است

 باشد. عدد مي
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آزم۲زیستدرساستانداردهایپرسش )۱۰ون(ویژۀ

در عدد است، ولي رشته4اسپرماتوسيت اوليۀ شامپانزه1: تعداد سانتريول در متافاز2گزينۀ هاي دوك متصل به سـانترومر
 باشد.مي عدد12در مگس خانگي2مرحلۀ متافاز 

در : تعداد رشته3گزينۀ در مـي عدد96شامپانزه هاي دوك متصل به سانترومر در مرحلۀ متافاز ميتوز مگـس باشـد، ولـي
 است. عدد24خانگي 

*▲1پاسخ: گزينۀ-24  كتاب32صفحۀ* كاربرد* حيطه: دشوارمشخصات سؤال:
ر،32صفحۀ14با توجه به شكل ميمشاهد, تصويري در سمت هـايي كـه وسـيلۀ عصـب بـه،شود پيام تصوير توسط چشم راست است سبب

به نزديك و چشم چپ نيز توسط اعصابي از چشم كه به گوش نزديك نيمكر,تر به بيني هستند به سمت چپ مخ برود چـپ نيمكـر,تر هستند
(به عصب  دقت كنيد.)14هاي سبزرنگ شكل مخ برود.


