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  است؟کدام گزینه، براي تکمیل عبارت زیر مناسب   - 131

    »..................هایی که فقط در یاخته«  
  .آورندهایی از انجام رونویسی ممانعت به عمل میشود، مولکولیکی از دو رشتۀ هر ژن رونویسی می) 1
  .شودسازي بسته به نیاز تنظیم میتر است، سرعت و مقدار پروتئینتنظیم بیان ژن در آنها پیچیده) 2
  .کندهاي تولید شده، تغییر می(RNA)ها همراه است، ساختار رنا )ریبوزوم(ی از رناتن عآنها با تجمتولید پروتئین در ) 3
  .شودرونویسی انجام می (DNA)شوند، با خمیده شدن دنا ها توسط غشایی درونی محصور می) کروموزوم(تن فام) 4

کدام ژن نمود . باشد AAو یاختۀ بافت خورش  ABدانۀ گردة نارس ) ژنوتیپ(که ژن نمود در گیاه زنبق با فرض این  - 132
  براي درون دانه ممکن است؟

1 (ABB  2( BAB  3( BAA  4 (BBB 
  چند مورد، براي کامل کردن عبارت زیر درست است؟  -133

  »....................در انسان، «  
 .والدین خود، بیمار شود تواند با دریافت ژن از یکی ازیک فرزند می •
 .خود را ظاهر سازند  )فنوتیپ(توانند رخ نمود هاي بارز، فقط در صورت خالص بودن میهمه ژن •
  .ناخالص، همواره والدینی با ژن نمود خالص ولی غیریکسان دارد) ژنوتیپ(هر فرزندي با ژن نمود  •
 .به ژنوتیپ والدین بیمار خود داشته باشدغیریکسان نسبت  )ینوتیپژ(نمودي تواند ژنیک فرزند بیمار، می •

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
هاي تخمک یک نسخه ساخته و )کروموزوم(تن تواند از روي فاممطابق با مطلب کتاب درسی، نوعی جانور ماده می  - 134

  کدام ویژگی درباره این جانور درست است؟. وجود آوردرا به) دیپلوئید(سپس موجودي دوالد 
  .توانمندي زیادي در بازجذب آب دارد  ) 1
  .به منظور تنفس داراي شبکۀ مویرگی زیرپوستی است  ) 2
  .شودها منتقل میهاي اندامدار آن به یکباره به تمام مویرگخون اکسیژن  ) 3
  .کندبري دریافت میهاي غذایی را با درونهاي حفرة گوارشی آن ذرهیاخته) 4

  است؟ نامناسبکدام مورد، براي تکمیل عبارت زیر   -135
  ».......................هاي حسی موجود در گوش درونی در انسان سالم، فقط بعضی از گیرنده«  

  .شوندمحسوب می تعادلنوعی گیرندة حس ) 1
  .تحریک شوند پردة صماختوانند در پی لرزشِ می) 2
  .شوندتحریک می گوشدنبال حرکت مایع درون مجراي به) 3
 .توانند پیام عصبی را به سمت بخش اصلی مغز ارسال نمایندمی) 4

  
   

بودن شمارة صندلی خود را با شمارة  با آگاهی کامل، یکسان  ....................با شمارة داوطلبی   ....................اینجانب 
نامه و دفترچۀ سؤاالت، نوع و کد کنترل درج شده بر روي دفترچۀ  داوطلبی مندرج در باالي کارت ورود به جلسه، باالي پاسخ

 . نمایم سؤاالت را تأیید می
 

  :امضا
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  است؟ نامناسبکدام مورد، براي تکمیل عبارت زیر   -136
داران نري که براي انجام لقاح به محیط مایعی در اطراف یاختۀ جنسی خود نیاز مهره.............. طور معمول، به«  

  »...............دارند، 
  .گیردهاي بدن نیز صورت میهاي گوارشی در خارج از یاختهدر همۀ ـ فعالیت آنزیم) 1
  . گیرداي نیز صورت میرودهها از بدن از طریق غدد راستفقط در بعضی از ـ دفع یون) 2
  .شودهاي دراز یافت میفقط در بعضی از ـ معموالً مغز زرد در مجراي مرکزي استخوان) 3
  .گرددهاي بدن از طریق سیاهرگ شکم به قلب برمیدر همۀ ـ خون پس از تبادل مویرگی با تمام یاخته) 4

  است؟ نامناسبکدام گزینه، براي تکمیل عبارت زیر   -137
    »....................هر یاختۀ بنیادي جنینی .................. هر یاختۀ بالغ بنیادي «  

  .یابدتواند تمایز ها میانواع یاختهبرخالف ـ به همه ) 1
  .تواند در محیط کشت رشد و تمایز یابدهمانند ـ می) 2
  .شودها یافت میطور حتم در درون بافتبرخالف ـ به) 3
  .اي مشابه خود را بسازدتواند یاختهطور حتم میبه همانند ـ ) 4

  کند؟طور مناسب کامل میکدام مورد، عبارت زیر را به  - 138
طور حتم است، به............... یی /هاياي علفی، هر سامانۀ بافتی که محتوي یاختهدر ساقۀ هوایی یک گیاه دولپه«  

...............«  
  .عمل آوردتواند مستقیماً از انتشار بخار آب به محیط اطراف گیاه ممانعت بهـ می دار )کلروفیل(سبزینه) 1
  .کندـ فضاي بین روپوست و بافت آوندي را پر می) ايآکنهنرم(پارانشیمی ) 2
  .اي نیاز داردهاي کوچک و برجستهبا دیوارة نخستین ضخیم ـ به عدسک) 3
  .پذیر نیز داردهایی با دیوارة نازك و انعطافیاخته  شکل ـدراز و فیبري) 4

رسـانند، کـدام   هـا یـاري مـی   والدین آنها به مطابق با مطلب کتاب درسی، اغلب یاریگرهایی که در پرورش زاده  -139
  ؟ندارندمشخصه را 

  .با شیرهاي کوهی، خویشاوندي بسیار نزدیکی دارند) 2  .ساختاري دارند که با اندام حرکتی گربه همتا است) 1
  .حرکتی ملخ آنالوگ است ساختاري دارند که با اندام )4  .اندها، از نیاي مشترکی مشتق شدههمانند کوسه) 3

  است؟ نادرستطور معمول، با توجه به ارتباط و زندگی گروهی جانوران، کدام عبارت به  -140
  .گیرد، باید در آینده جبران نمایداي که مورد رفتار دگرخواهی قرار میهر خفاش گرسنه) 1
  .وجود آوردهایی زیست و زایا را بهتواند زادههر پرندة جوان یاریگري، در آینده می) 2
  .دهد، وظیفۀ دفاع از برگ را نیز برعهده داردها را برش میاي که برگهر مورچه) 3
  .تواند با سایر زنبورها ارتباط برقرار کنداي، از طریق فرومون میهر زنبور یابنده) 4

توان بیان داشت که بالفاصـله پـس از   با توجه به مراحل ایجاد گیاهان زراعی تراژنی از طریق مهندسی ژنتیک، می  -141
  رسد؟مرحلۀ چهارم، کدام مرحله به انجام می

    تولید گیاه تراژنی) 1
  بررسی دقیق ایمنی زیستی )2
    سازي و انتقال ژن به گیاهآماده) 3
  تکثیر و کشت گیاه تراژنی با رعایت اصول ایمنی زیستی) 4
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  کدام عبارت، درخصوص شبکۀ هادي قلب یک فرد سالم درست است؟  - 142
  .شودفقط از طریق دو مسیر بین گرهی، به گره دهلیزي بطنی منتقل می جریان الکتریکی) 1
  .شودیافته به نوك قلب هدایت میجریان الکتریکی در نهایت توسط تارهاي عضالنی تخصص) 2
  .شودیافته، بالفاصله پس از گره دهلیزي بطنی به دو شاخه تقسیم میاي تخصصدسته تارهاي ماهیچه) 3
 .شودیافته از گره سینوسی دهلیزي به دهلیز چپ هدایت میتوسط یک دسته تار عضالنی تخصص جریان الکتریکی) 4

  ؟با توجه به مراحل تولید گامت نر در انسان، کدام گزینه براي تکمیل عبارت زیر مناسب است  - 143
  »................... اي کههر یاخته«  

  .تواند میتوز انجام دهدجنسی دارد، می) کروموزوم(تن تنها یک نوع فام) 1
  .گیردساز قرار میهاي اسپرمهاي خارج لولهتأثیر ترشحات یاختههستۀ آن فشرده شده است، تحت) 2
  .گذرد که محیط اسیدي آن خنثی شده استساز وجود دارد، از مسیري میهاي اسپرمدر دیوارة لوله) 3
  .وجود آورداي دیپلوئیدي را بهتواند در پی فرایند لقاح، یاختهفقط نیمی از سانترومرها را دریافت کرده است، می) 4

  است؟ نادرستدرخصوص اتفاقات موجود در یک یاختۀ جانوريِ فعال، کدام عبارت   - 144
  .کندو آنزیم دیگري دو رشتۀ آن را از هم باز می (DNA)هنگام همانندسازي ژن، نوعی آنزیم، مارپیچ دنا ) 1
  .آمینواسیدهاي یک پروتئین را در وضعیت جدیدي قرار داد Rهاي توان گروهمی pHییر پس از ترجمه، با تغ) 2
  .گیرند، سرانجام دو ناحیه داراي نوکلئوتیدهاي غیرمکمل، در مجاورت هم قرار می(tRNA)در یک رناي ناقل ) 3
  .گیردپیوند اشتراکی صورت میزمان با شکسته شدن استر تقریباً همهنگام همانندسازي ژن، تشکیل پیوند فسفودي) 4

چند مورد، دربارة نوعی ترکیب شیمیایی موجود در رژیم غذایی انسان که از پیوند یک مولکول گلیسرول و سه   -145
  آید، درست است؟وجود میمولکول اسید چرب به

 .شودترین لیپیدهاي رژیم غذایی محسوب میاز فراوان •
  .شودکافت میدوازدهه آببیشتر در اثر فعالیت نوعی آنزیم  •
 .شودکنندة رودة باریک ریز میهاي صفرا و حرکات مخلوطتأثیر نمکتحت •
 .تواند در نوعی بافت پیوندي ذخیره گردد و در صورت لزوم به مصرف برسدمی •

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  چند مورد، براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  - 146

  ».................دهد، در این جانوران، بنیایی، بزرگترین بخش مغز را تشکیل میهاي در نوعی از جانوران، لوب«  
 .اسکلت درونی و لقاح از نوعی خارجی است •
 .کندصورت دو تلمبه با فشار متفاوت عمل میقلب به •
 .هاي قلب نسبت به یکدیگر ضخامت نابرابري دارندبطن •
  .شودبرقرار میها اي از هوا در مجاورت ششجریان پیوسته •

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  کدام عبارت درست است؟  -147

قرار ) اللی(اي تأثیر رانش دگرهطور حتم، تحتبه  اند،هاي خود را به نسل بعد از دست دادهافرادي که شانس انتقال ژن) 1
  .اندگرفته

  .شوندطور حتم، توسط انتخاب طبیعی حمایت میافرادي که در مادة ژنتیکی آنها، تغییر ماندگاري ایجاد شده است، به) 2
حاصل فرایند نوترکیبی یا  ،طور حتماند، بهافرادي که توانایی بقاي جمعیت را در شرایط محیطی جدید باال برده) 3

  .جهش هستند
) للیا(اي طور حتم، فراوانی دگرهکنند، بهافرادي که با انتخاب جفت، موفقیت تولیدمثلی خود را تضمین می) 4

  .دهندجمعیت را تغییر می
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  است؟ درستهاي ریه انسان کدام عبارت، درباره ساختار حبابک  -148
  .در بعضی مناطق در بین دو یاختۀ نوع اول مجاور، منفذي وجود داردفقط ) 1
  .خواري داردتوانایی بیگانههاي دیواره، فقط یکی از انواعِ یاخته) 2
  .ها، غشاي مشترك دارندهاي مویرگیاختههاي نوع دوم و فقط یاخته) 3
 .یافته وجود داردهاي گسترشها و کیسه، شبکۀ وسیعی از لولهاولهاي نوع در سیتوپالسم یاخته فقط )4

با توجه به نمودار توزیع . دارند) الل(صفت رنگ در نوعی ذرت، صفتی با سه جایگاه ژنی است که هر کدام دو دگره   - 149
هاي حاصل از با فاصلۀ یکسانی از زاده) ژنوتیپ(ها در کتاب درسی، کدام دو ژن نمود )فنوتیپ( فراوانی رخ نمود
 ژنوتیپِ(لقاح دو ژن نمود (aabbCC  وAABBcc قرار دارند؟  

1 (AABBCC  وAabbcc  2 (AABbCC  وaabbCC 
3 (AABBcc  وaabbcc    4(aaBbcc   وAABbCC 

  مناسب است براي تکمیل عبارت زیر،کدام مورد   -150
توانـد بـه وقـوع بپیونـدد،     که در یک یاختۀ پیکري انسان مـی ) میوزي(در پی بررسی انواعی از خطاهاي کاستمانی«  

صـورت  ) میـوز (ها، در یکی از تقسیمات دوم کاستمان )کروموزوم(تنکه جدا نشدن فامبا فرض این: توان بیان کردمی
  ».شودتولید می..................... ها در تقسیم اول کاستمان به انجام برسد، تننشدن فامکه جدا زمانی.................  بگیرد، 

  هاي طبیعیگامت  برخالف ـ) 1
  نسبت به ـ تعداد کمتري گامت طبیعی) 2
  نسبت به ـ تعداد بیشتري گامت غیرطبیعی) 3
  هاي غیرطبیعیهاي طبیعی، گامتهمانند ـ به تعداد گامت) 4

  مطابق با مطالب کتاب درسی، کدام مورد، براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  -151
است به محیطی که تنها قند ................ در پی تغییر محیط کشت باکتري اشرشیاکُالي، از محیطی که تنها قند آن «  

  ».....................است و به منظور تنظیم بیان ژن در این باکتري .................. آن 
  .شودگلوکز ـ الکتوز ـ عوامل رونویسی به رنابسپاراز متصل می) 1
  .آیدوجود میگلوکز ـ تغییري در ساختار مهارکننده به الکتوز ـ) 2
  .شودکننده به دو نوع پروتئین متصل میالکتوز ـ مالتوز ـ فعال) 3
  .آوردعمل میبه کننده ممانعتمهارکننده از فعالیت فعال  مالتوز ـ الکتوز ـ) 4

  است؟ نامناسبکدام مورد، براي تکمیل عبارت زیر   -152
  ».....................است که ................. طور معمول، بخشی از کلیه انسان در نزدیکی به«  

  .کندهاي سرطانی کمک میزا و یاختههاي بیمارياندامی ـ به از بین بردن میکروب) 1
  .کندهاي الزم براي گوارش شیمیایی انواع مواد را تولید میاندامی ـ آنزیم) 2
  .را دارد) پالسما(دهندة گلوکز خوناب ساختار عصبی افزایش  اي ـغده) 3
  .یابندساز در آن تکامل میهاي پرفوریناي ـ یاختهغده) 4

  کند؟طور مناسب تکمیل میکدام گزینه، عبارت زیر را به  - 153
  ».تأثیر خواهد گذاشت.................. ، بر ...............وقوع هرگونه جهش در  ها،تدر یوکاریو«  

  ها تعداد نوکلئوتیدهاي ژن، سطوح مختلف ساختاري پروتئین) 1
  شده پپتید ساختهطول پلی  پایان،) رمزه(کدون ) 2
  توالی تنظیمی ژن، چارچوب خواندن ژن) 3
  توالی بین ژنی، توالی محصول ژن) 4
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  کدام عبارت در ارتباط با تنفس نوري درست است؟  -154
  .شودمی C3در گیاهان  CO2برخالف فتوسنتز، باعث هدر رفتنِ ) 1
  .رسدبه انجام می) میتوکندري(اي، فقط در درون راکیزه همانند تنفس یاخته) 2
  .گیرد، فقط در زمان وقوع چرخۀ کالوین صورت میC4برخالف تثبیت کربن در گیاهان ) 3
  .گرددهاي فتوسنتزي می، منجر به تولید فراوردهCAMهمانند تشکیل مولکول چهارکربنی در گیاهان ) 4

  است؟ نامناسبکدام گزینه، براي تکمیل عبارت زیر  -155
غیرفعـال   Tهـاي  دهند و به یاختهرا در سطح خود قرار می هایی که میکروبمطلب کتاب درسی، یاختهمطابق با «  

   »...................کنند عرضه می
  .شوندهاي هیستامین ساز، از تغییر نوعی یاختۀ خونی ایجاد میبرخالف همۀ یاخته) 1
  .اي مرکزي دارندگسترده و هستهساز، شبکۀ آندوپالسمی هاي پادتنهمانند همۀ یاخته) 2
  .کنندهاي سرطانی ایفا میساز، نقش مهمی در نابودي یاختههاي پرفورینهمانند همۀ یاخته) 3
  .توانند با داشتن انشعابات سیتوپالسمی متعدد به رگ لنفی وارد شوندساز، میهاي هپارینبرخالف همۀ یاخته) 4

  است؟ نامناسب کدام مورد، براي تکمیل عبارت زیر  - 156
  ».....................اي، یک گیاه دولپه................. اي لپهدر یک گیاه تک«  

  .ها در سطح زبرین برگ بیش از سطح زیرین آن استهمانند ـ تعداد روزنه) 1
  .شده استتشکیل ) ايآکنهنرم(میانبرگ از یک نوع یاختۀ پارانشیمی  برخالف ـ ) 2
  .هاي فراوانی وجود دارد)کلروپالست(هاي غالف آوندي برگ، سبزدیسهیاخته برخالف ـ در) 3
  .روپوست زیرین پهنک قرار دارندروپوست رویی و آوندهاي آبکش رو به همانند ـ آوندهاي چوبی رو به ) 4

  چند مورد، در ارتباط با پرندگان درست است؟  - 157
 .صورت جفت وجود دارندهوادار جلویی به هايهاي هوادار عقبی همانند اغلب کیسههمۀ کیسه •
 .هاي هوادار عقبی، در محل دو شاخه شدن ناي قرار دارندهاي هوادار جلویی همانند اغلب کیسههمۀ کیسه •
 .کنندهاي هوادار جلویی، به تبادل گازهاي تنفسی کمک میهاي هوادار عقبی همانند همۀ کیسههمۀ کیسه •
تغییر حجم ) دیافراگم(بند هاي هوادار عقبی، در پیِ حرکات میاننند همۀ کیسههاي هوادار جلویی هماهمۀ کیسه •

  .دهندمی
  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  یک) 1

  گردد، چند مورد دربارة این اندام درست است؟در انسان، خون دستگاه گوارش از طریق اندامی به قلب باز می   -158
 .داردهاي خونی نقش در تولید بیش از نود درصد یاخته •
  .کندمحتویات خود را به درون بزرگ سیاهرگ زبرین وارد می •
 .ترین مادة دفعی ادرار نقش بسیار مؤثري دارددر تولید فراوان •
 .کنداي، نوعی پیک شیمیایی را به داخل خون ترشح میدر شرایط ویژه •

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  کند؟طور مناسب کامل میکدام مورد، عبارت زیر را به  -159

  ».متمایز شود................... طور معمول در انسان، هر نوع یاختۀ بنیادي که به«  
  هاتواند به تعداد محدودي از انواع یاختهماند، میدر تمام طول عمر هر فرد باقی می) 1
  هاي تخصصی تواند به همۀ انواع یاختههاي کامالً تمایزیافته، وجود دارد، میدر میان یاخته) 2
  هاي مختلف جنینیتواند در محیط کشت به الیهشود، میها یافت میبه تعداد کمی در بافت) 3
   هاي جنینی و خارج جنینیتواند به یاختهآید، میوجود میقبل از جایگزینی جنین به) 4
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  است؟ نامناسبکدام مورد، براي تکمیل عبارت زیر   - 160
  »....................شوند، ایجاد می) میوز(هایی که در پایان تقسیم کاستمان یاخته................... در یک گل دوجنسی،«  

  .کننددر بخش متورم گل، مراحل تمایز و تکامل خود را آغاز می  فقط بعضی از ـ) 1
  .انداحاطه شده) کروموزوم(تن هایی با دو مجموعه فامهمۀ ـ توسط یاخته) 2
  .دهندرا انجام می) میتوز(رشتمان  فقط بعضی از ـ چندین تقسیم) 3
  .شوندهمۀ ـ توسط دیوارة خارجی و داخلی خود محافظت می) 4

  چند مورد، براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  - 161
  »..................در این جانور  .کنندهاي نوري پرتوهاي فرابنفش را دریافت میگیرندهمهره، در نوعی جانور بی«  
 .کنداطالعات بینایی را یکپارچه می دستگاه عصبی •
 .انشعابات حفرة گوارشی به تمام نواحی بدن نفوذ کرده است •
 .کندهاي داخلی، محدودیتی در رشد آن ایجاد میاسکلت عالوه بر محافظت از اندام •
  .گیردشده به درون حفرات بدن، صورت میها و مایع پمپتبادالت غذایی و دفعی در بین یاخته •

    چهار) 4  سه) 3  دو) 2  یک) 1
  کدام مورد، براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  - 162

  ».....................در همۀ جاندارانی که «  
  .شوددستخوش پیرایش می (mRNA)سازي را دارند، رناي پیکهانستوانایی دریافت و تکثیر ناقل هم) 1
  .کندها را شناسایی میانداز تمام ژنآنزیم رنابسپاراز، راهیابند، یک هاي رویشی تکثیر میبا استفاده از بخش) 2
کنند، شکل رایج و قابل استفادة انرژي در یاخته، به سه روش متفاوت زیستی برقرار میبا ریشۀ گیاهان رابطۀ هم) 3

  .شودساخته می
سازي انرژي فعال، در کاهش (RNA)ي خود هستند، نوعی رنا (DNA)اي در دناشدههاي حفظحاوي توالی) 4

  .ها نقش داردواکنش
که فقـط یکـی از والـدین در شـرایط محیطـی      شکل، با فرض اینخونی داسیدر مطالعۀ دو بیماري هموفیلی و کم  -163

  است؟ غیرممکنمعمولی بیمار باشد، در شرایط معمول، تولد کدام فرزند براي همۀ حاالت 
  دختر سالم و خالص) 2    پسر سالم) 1
  دختر سالم و ناخالص) 4    بیمارپسر ) 3

    کدام دو مورد براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  - 164
  »....................رنابسپاراز، همواره ............... در انسان، دنابسپاراز «

  .کندهمانند ـ دو رشتۀ خطی با دو انتهاي متفاوت ایجاد می) الف
  .ماندکند که به رشتۀ الگو متصل باقی میهایی را ایجاد میمولکول  برخالف ـ) ب
  .همانند ـ در واحدهاي تکرارشوندة خود قندي پنج کربنی دارد) ج
  .تواند عمل ویرایش مولکول ساخته شده را به انجام برساندبرخالف ـ  می) د
  ب و د) 4  ج و د )3  الف و ج) 2  الف و ب) 1
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  چند مورد، براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  - 165
  ».....................طور حتم، قرار دارند، در این گیاه به................... در نوعی گیاه، «  
  .هاي فرعی فراوان ـ پوست ریشه کامالً مشخص استبر روي ریشۀ قطور، ریشه •
  .زاي ریشه ـ پوست ریشه کامالً نازك استهایی حاوي سوبرین در مجاورت الیۀ ریشهیاخته •
  .ي چوبی و آبکش ساقه بر روي یک دایره ـ آوندهاي چوبی قطور در مرکز ریشه مستقرنددسته آوندها •
هایی با دیوارة نخستین نازك در مرکز مرکز ـ یاختههاي همدسته آوندهاي چوبی و آبکش ساقه بر روي دایره •

  .ریشه مستقرند
  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  یک) 1

  ب است؟کدام مورد، براي تکمیل عبارت زیر مناس  -166
  ».................یابی حیات، سطحِ سازمان................. مطابق با متنِ کتاب درسی، در «  

  .آوردهاي شبیه به هم، جمعیت را به وجود می(DNA)چهارمین ـ افراد داراي دنا) 1
  .تأثیر قرار دهندتوانند فرد را تحتزاي فیزیکی میهشتمین ـ عوامل جهش) 2
  .هاي گوناگون با هم در تعامل هستندجمعیتششمین ـ ) 3
  .شودزایی فراهم میپنجمین ـ امکان هر دو نوع گونه) 4

  است؟ نامناسبکدام مورد، براي تکمیل عبارت زیر   -167
شباهت و از نظر وضعیت دریچۀ ................... از نظر وضعیت دریچۀ سینی به نقطۀ ................. قلب در نقطۀ «  

  ».تفاوت دارد.................... دهلیزي بطنی با نقطۀ 
1 (B-A-D 
2 (C-D-A 
3 (D-A-B  
4 (B-D-C 

  کند؟طور مناسب کامل میچند مورد، عبارت زیر را به  - 168
  »..................ترین غدة بزاقی انسان، ترشحات بزرگ«  
  .شودتوسط بخشی از ساقۀ مغز تنظیم می •
  .شودمحرك طبیعی تحریک میتأثیر یک همواره تحت •
  .شودابتدا از طریق مجراي بزاقی به زیر زبان تخلیه می •
  .شودهاي فک باال خارج میتوسط مجرایی در نزدیکی دندان •

  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  یک) 1
  است؟ نامناسبمطابق با اطالعات کتاب درسی، کدام مورد، براي تکمیل عبارت زیر   - 169

  »..................تغییرات بزرگ ساختاري در مادة ژنتیکی که  در انسان، آن دسته از«  
  . تأثیر باشدتن بیدهد، ممکن است بر تغییر محل سانترومر آن فامرخ می) کروموزوم(تن فقط در یک فام) 1
  .دهدرخ می) کروموزومی(تنی طور حتم در پی وقوع دو نوع ناهنجاري فامشود، بهشدگی نامیده میمضاعف) 2
  .ها را تغییر دهدتنآن فام) اللی(اي شود، ممکن است ترکیب دگرههاي همتا ایجاد می)کروموزوم(تنفقط در بین فام) 3
تن غیرهمتاي آن، تغییر ساختاري تن همتا یا فامطور حتم، در فاممؤثر است، به) کروموزوم(تن بر تغییر طول یک فام) 4

 .کندایجاد می
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  کند؟طور مناسب کامل میمورد، عبارت زیر را بهکدام   - 170
  »..................در مولکول انسولین «  

  .گیرندپپتیدي غیریکسان در کنار یکدیگر قرار میهاي پلیهمانند مولکول هموگلوبین، زنجیره) 1
  .گیردخود می پپتیدي ساختار فشرده و نامتقارنی بهبرخالف مولکول هموگلوبین، هر رشتۀ پلی) 2
  .شوندیکدیگر نزدیک می پپتید، بهگریز در رشتۀ پلیآمینواسیدهاي آب Rهاي برخالف مولکول میوگلوبین، گروه) 3
  .یابدهمانند مولکول هموگلوبین با شکسته شدن هر نوع پیوند شیمیایی، همۀ سطوح ساختاري پروتئین تغییر می) 4

  فعال انسان درست است؟کدام عبارت، درخصوص یک یاختۀ سالم و   -171
  .شوندطور حتم جزیی از ساختار یک اندامک میهاي غیرترشحی پس از ساخته شدن، بهپروتئین) 1
  .شوند، در حینِ ساخته شدن از سر آمینی خود به شبکۀ آندوپالسمی وارد می)لیزوزوم(تن هاي کافندهآنزیم) 2
هاي همان یاخته )ریبوزوم(طور حتم توسط رناتنشوند، بهسم آزاد میاي سیتوپالکه به درون مادة زمینههاییپروتئین) 3

  .اندساخته شده
شوند که به غشاي یاخته گلژي وارد می شده توسط شبکه آندوپالسمی زبر، به سطحی از دستگاههاي ساختهپروتئین) 4

  .تر استنزدیک
  چند مورد، براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  - 172

هاي بدون دانه، در شرایطی از تشکیل الیۀ جداکنندة تواند عالوه بر تولید میوهکنندة رشد گیاهی میتنظیمنوعی «  
  »..................کنندة رشد، این تنظیم. عمل آوردبرگ ممانعت به

  .شودهمواره مانع تبدیل مریستم رویشی به مریستم زایشیِ ساقه می •
  .دهدرشد طولی ساقه را افزایش میها و متعاقب آن رشد طولی یاخته •
  .کندهاي جانبی ساقه تحریک میتولید نوعی هورمون بازدارنده را در جوانه •
  .شودزایی میهمواره در مقادیر زیاد و در حضور مقادیر اندکی از نوعی هورمون محرك رشد، باعث ریشه •

  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  یک) 1
  است؟ نامناسبکدام مورد، براي تکمیل عبارت زیر   -173

که رناي ناقل پس از آن: توان بیان داشتها میپپتیدي در یوکاریوتبا توجه به فرایند تشکیل یک رشتۀ پلی«  
(tRNA)  ................... منتقل خواهد شد................... طور حتم، یابد، بهاستقرار می) ریبوزوم(رناتن.«  

 Aـ نوعی بسپار به جایگاه  Eدر جایگاه ) 1
 Eي بدون آمینواسید به جایگاه  tRNAـ  Aدر جایگاه ) 2
  Aحامل آمینواسید به جایگاه  tRNA ـ Pداراي یک آمینواسید در جایگاه ) 3
  Aحامل آمینواسید به جایگاه  tRNA ـP در جایگاه  UAC) کدونِآنتی(داراي پادرمزة ) 4

  درست است؟کدام مورد   -174
  .یابدهنگام روز اکسایش می NADPHدهند، از دست می CO2که در شدت نور باال در همۀ گیاهانی) 1
 ATPسازند، به هنگام تجزیۀ هر مادة آلی، هاي میانبرگ خود میکه نشاسته را در درون یاخته در همۀ گیاهانی) 2

  .شودتولید می
جو، به هنگام شب  CO2دارند،را در محل عملکرد آنزیم روبیسکو باال نگه می CO2که میزان در همۀ گیاهانی) 3

  .شودتثبیت می
کربنی پس در آنها، نسبت به اکسیژن حساسیتی ندارد، هر اسید سه CO2کنندهکه آنزیم تثبیت در همۀ گیاهانی) 4

  .رسداز تولید، در یاختۀ دیگري به مصرف می
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  چند مورد براي تکمیل عبارت زیر مناسب است؟  - 175
هایی از گردیزه توانند در یاختههر دو مرحله از فرایند تشکیل ادرار که دقیقاً در جهت مخالف یکدیگرند، می«  

  ».دارند .....................انسان به انجام برسند که ) نفرونِ(
  غشاي پایۀ ناقص •
  اي مجاورتبا شبکۀ دورِ لوله •
  هاي کوتاه و پا مانند فراوانرشته •
  ايهایی عمود بر غشاي یاخته)میتوکندري(راکیزه •

  یک) 4  دو) 3  سه) 2  چهار) 1
  است؟ نامناسبکدام مورد، براي تکمیل عبارت زیر   -176

  »...............اي که با کمک همۀ جانداران تولیدکننده«  
  .به پایان برسانند mRNAتوانند ترجمه را در محلی نزدیک به انتهاي کنند، میاکسید کربن، اکسیژن تولید میدي) 1
  .اي تشکیل دهندتوانند در محلِ تشکیل دیوارة جدید، صفحۀ یاختهسازند، می، مادة آلی میa) کلروفیل(سبزینه ) 2
سازي را با سرعت ها، پروتئین)ریبوزوم(واسطۀ تجمع رناتنتوانند بهسازند، میآلی میترکیبی غیر از آب، مواد ) 3

  .زیادي انجام دهند
زمان با رونویسی، عمل توانند همسازند، میهاي اکسایشی و بدون حضور نور از مواد معدنی، مواد آلی میواکنش) 4

  .ترجمه را به انجام برسانند
  عبارت زیر مناسب است؟ کدام مورد، براي تکمیل  -177

  »...................ها همۀ کوآنزیم................... ها در بدن انسان، همۀ آنزیم«  
  .همانند ـ در ساختار خود اتم کربن دارند) 1
  .بخشندهمانند ـ فقط یک نوع واکنش را سرعت می) 2
  .ها مؤثرندوساز یاختهبرخالف ـ در تنظیم روند سوخت) 3
  .کنندناپذیري پیدا میبرخالف ـ همواره با تغییرات دما، تغییر شکل برگشت) 4

  اي دلتایی درست است؟کدام مورد، در ارتباط با یک تار ماهیچه  - 178
  .شود ATPمانع ساخته شدن   )میتوکندري(تواند با مهار تشکیل آب در فضاي بین دو غشاي راکیزه سیانید می) 1
  )میتوکندري(، همواره از طریق نوعی پروتئین غشایی به درون راکیزه )گلیکولیز(قندکافت محصول حاصل از ) 2

  .شودمنتقل می
را از اثرات مخرب ) میتوکندري(اسیدهاي راکیزه توانند نوکلئیکها پس از کاهش یافتن، می)اکسیدانآنتی(پاداکسنده) 3

  .هاي آزاد حفظ کنندرادیکال
) میتوکندري(فضاي بین دو غشاي راکیزه  pHکننده در زنجیره، در کاهش ناقل الکترون شرکتهاي انواع مولکول) 4

  .سهم متفاوتی دارند
  چند مورد، در ارتباط با دستگاه ایمنی انسان درست است؟  - 179

  .شوندهاي مکمل، ضمن فعالیت به دو نوع پروتئین متصل میبعضی از پروتئین •
  .آیدصورت خنثی درمیاز اتصال به چندین پادتن به، پس )ژنآنتی(هر یاختۀ پادگن  •
  .یابند، به نوعی پروتئین اتصال می)ژنآنتی(ها، از محلی غیر از جایگاه اتصال به پادگن بعضی از پادتن •
  .هاي ایمنی ارائه دهدهایی از میکروب در سطح خود، آن را به یاختهتواند با قرار دادن قسمتخوار میهر یاخته بیگانه •

  چهار) 4  سه) 3  دو ) 2  یک) 1
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  است؟ نامناسبکدام مورد، براي تکمیل عبارت زیر   - 180
  ».دارد....................... نیازمند است، ..................... طور معمول، هر گیاهی که براي به«  

  هوادار ریشه ـ شش ریشه) آکنۀنرم(بقا به پارانشیم ) 1
  هاي رویانی نقشاي ـ در تشکیل برگتکثیر به مادگی چندبرچه) 2
  اي براي ترابري موادتولیدمثل به یاختۀ جنسی غیرشناگر ـ سامانه) 3
  شکل و درازصورت دوکیهایی مرده و بهافشانی به حشرات ـ یاختهگرده) 4
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