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 )اد غیاثیـ است ( به سبک سبک جدید زیستسواالت 
            

. )چند مورد صحیح است ( ..........................................  در گیاه توت فرنگی – 1                  
             

 شود  ی ملی تشکیسیحباب رونو وشودی داده مصیتشخمرازی پليا نا راه انداز توسط اری توال،یسی مرحله اول رونودر         
 شناخته شودی شوند راه انداز به راحتی و باعث مکرده فعال کننده عمل ي هانی مثل پروتئیسیعوامل رونو         

د مساوي  می شوکروموزومشکیل  دو سلول هم اندازه با تعداد  باعث ت،            هر سیتوکینزي در وسط سلول       
وم هاي همتا می شوند    ز باعث جدا شدن کرومو،               سانتریول ها با تشکیل دوك تقسیم در مجاورت هسته

 تعداد کروموزوم ها دو برابر مرحله قبل می شود ،              در گامت هاي این گیاه بعد از مرحله انافاز
               1                       2                      3                        4 

(   در گیاه سیب زمینی – 2                   ) .چند مورد صحیح است .........................................

 دارد یدروژنیو هر تساي فسفودوندی  پوبوده ي ان اي  از جنس د،یسی مانند آغاز رونویسی رونوانی پاگاهیجا         
 شوندی ترجمه نمژن هایمحصول برخکرده و  دی تولیخط  ار ان اي  ابتدا، شدنانی ژن ها بعد از بهمه         

 هسته می توان یافت که قدرت میوز ندارند 3            در لوله گرده این جاندار حداکثر 
بدون هسته می توان یافت  ي رده و زنده  سلول هایی م            در بافت هاي آوندي این گیاه

              براي تولید مثل  و تکثیر همیشه سلول اسپرم باید با تخم زا در کیسه رویانی لقاح یابد 
                      2                                    3                             4                          5

(  گیاه شلغم - 3                     ) .چند مورد صحیح است .........................................

 مریستم هاي نخستین باعث تشکیل پارانشیم  می شوند ،             در سال اول زندگی 
می تواند به رشد و نمو گیاه کمک کند  کروموزوم هاي همتا  ، با جدا کردن           سلول تخم بر خالف گامت ها

 کدون داردی آنتای ن کدویمحصول هر ژن ،    در سلول هاي پارانشیم خورش
و ویرایش و پیرایش در این جاندار می تواند انجام شود ینترون ها حذف شده محصول ا         

 شوندی مدیول ها به طور دائم تولن ها در سلژی بعضمحصول            در سلول هاي ساقه خود
               2                       3                              4                  5

www.konkur.in

forum.konkur.in



09149285452ک استاد غیاثی  زیست به سب

2 

( ر گیاه کدو د- 4                     ) .چند مورد صحیح است .........................................

زاد فاقد پیوند فسفو دي استر در ساختار خود می باشد آر نوکلئوتید              ه
 فسفات با هم متفاوت هستندي گروههای نظر نوع قند باز آل            نوکلئوتید ها 

است متصل گری ددی قند مربوط به نوکلئوتلیدروکسی به هدینوکلئوت         
صورت میگیرد از سمت فسفات به قند هشیهم            همانند سازي  و رونویسی 

               1              2                   3                       4 

چند مورد صحیح است ؟،  در مورد جانداران که به گرده افشانی گیاهان کمک می کنند – 5                 

آن متصل شوند و ماهیچه هاي اسکلتی به  بودهی و غیر استخوانیتخوان اسد         اسکلت داخلی می توان
                پرده دیافراگم می تواند سوراخ بوده و مري از  ان عبور کند 

 دار در نوعی چرخه تولید شوند               در مرحله دوم تنفس سلولی دو نوع مولکول نیتروژن
ستم عصب مرکزي آنها الیه هاي مننژ وجود داشته باشدسی اطراف                در

               1                  2                   3                      4 
        

) چند مورد صحیح است .........( ................................ ذرت دانه  در- 6               

    بیشترین قسمت دانه بالغ داراي کروموزوم هاي بیشتري نسبت به سلول تخم می باشد          
                قسمت خارجی دانه داراي ژنوتیپ مشابه با گیاه سازنده تخم زا می باشد 

   در دانه نابالغ تنوع کروموزومی نسبت به دانه بالغ دیده می شود          
 شوندی نمیسی اندازه رونوکی وقت به چی قرار دارند هي ان اي مولکول دکیي که رویی هاژن         

                     1                         2                         3                        4 

   ) چند مورد صحیح است .........( .................................    در گیاه چغندر قند - 7                
             

 میتوز تشکیل دهد  انجام سلول تخم می تواند کالله را با،             در سال دوم بعد از  تشکیل 
 کندی متیاز هدان آغدو کي را به سوبوزومی واحد کوچک رری زکی پان اي  از آرییها بخش،ي سازنی مرحله آغاز پروتئدر         

 وجود ندارديدی اسینو و آمون کدی آنتچی هانی پاين هاو کدي سلول ها برادر
دار لقاحی با کمک وزیکول ها در سلول ها می افتد ج             براي جدا شدن سلول ها اتفاقی نظیر 

         1                    2                  3             4 
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( ................................. در گیاه  گوجه فرنگی - 8                 ) چند مورد صحیح است ........
                   

دون دارد کی  و آنتن به کدوی چسبد بستگی که به مولکول ناقل ميدی اسنوی آمنوع  در سلول هاي میانبرگ نرده اي         
وارد شود آ گاهی به جاهم وسط وگاهی به جاتواند ی هم منیونی متدی اسنویآم         
شودي همانندسازي ان اي  تمام طول دي در همانند سازیولشده یسی رونوي ان اي  از دی بخش کوچکیسی رونودر         
حفظ کنند  گیاه را از گرما و سرما انند با کمک گلژيت هستند می توس  سلول هایی که سازنده روپو         

               1                              2                          3                    4 

)چند مورد صحیح است .........( ................................. در گیاه  گندم - 9                  
شودی ملی شکسته و تشکیدروژنی هوندی پولی استر تشکي فسفودوندی پ،یسی هر سه مرحله رونوسلول هاي سازنده برگ ها در            در 

کنند ی مافتی دری خود را توسط شبکه آندوپالسمي هانیوتئئول پرو و واکزوزومی هستند مثل لییغشا تک  از اندامک ها که یبعض         
 شوندی ژن ساخته مي از رومستقیما پکتین  و سلولز و نشاسته نی کوت  در ساختار ان           

 دهندی مشی امکان برخورد مناسب مولکول ها را افزا و کنند ی را کم مي فعال سازي انرژي هامی آنزهمه         

) .چند مورد صحیح است .................( ........................ گیاه  آکاسیا  – 1 0                 

ط به جانداري است که با اشعه فروسرخ در درك محیط نقش دارد              گرده افشانی اش مربو
ن تغییر شکل میدهد باعث ترشح نوعی ماده شیمایی می شودآ     وقتی اندام زایشی          

ر  می تواند ارتباط همزیستی داشته باشد  که هردو گردش خون یکسان دارند با دونوع   جاندا               
باشدی منیونی متدینواسی تازه ساخته شده آمي هادی پپتی همه پلینی آمي در انتهادی اسنوی آمنیاول               

     
( .............................. در گیاه توبره واش –11                   ) .چند مورد صحیح است ...........

     
               مواد غذایی  و معدنی از دو نوع منبع متفاوت می تواند تامین شود 

 آورندی به وجود مدی جدی و درستیمی از هر کروموزوم مضاعف هر دو رشته قد دومی چرخه سلولی  مرحلهانی پادر         
 و تشکیل دوراهی هاي بیشتري میدهند دارندی درشتيا دارند هستهيشتری بمیه تقس کییسلولها              

 فقط از هم دور می شوند،              در طول ماده وراثتی دو راهی ها
         1                     2                      3                       4 
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(  در گیاه سس–12                         ) .چند مورد صحیح است .........................................

 شوندی سلول ها ساخته متوپالسمی در سینی پروتئری غمی هستند توسط آنزینی هردو پروتئمرازی پلي ان اي  و دکازی هلمیآنز            
 می توانند فعالیت  کنند از پیدا  کرد که هر سه با سنتز ابدهینوع پلی مر سهسلول ها میتوان                 در 

کند ی را از هم جدا میدروژنی هوندی پ وکرده مصرف ني انرژکازی هلمیآنز                در هنگام بیان ژن ها 
شود یم مکان  انجام کی در ي سازنی پروتئي و همانندساز و یسی عمل رونونوعی اندامک                  در 
                      1              2                   3                   4                       

(   در گیاه گل جالیز–13                             ) .چند مورد صحیح است .........................................

 هستندي ان اي مسئول فشرده کردن د و شوند ی نمافتیی هستند که در شبکه آندوپالسمیی هانی پروتئن ها هیستو
تشکیل می شود ی واکنش سنتز آبدهبا متفاوت ي از گروه هادی اسنوی دو آمنی بی  کوواالنسيوندی پيدی پپتوندیپ   

 شوددی توليادی زي هادی پپتی را ترجمه کنند تا پل ار ان اي پیک  چند بار توانندی مهابوزومیر         
 تشکیل داده اندشبیه ان رال نوعی بافت را میدهند که مریستم هاي نخستین نیزهاي پسین  تشکی                مریستم 

                      1                              2                             3                          4 

)چند مورد غلط است ( .........................  سیانوباکتري برخالف اشرشیا کالي -14                        

داردیسی رونوانی پاگاهی جا ژن،نی آخري و در انتهایسی آغاز رونوگاهیجاتجزیه الکتوز  ژن اول ي ابتدادر      
اشته باشد دي ان اي باشد دیدروژنی استر و هي فسفودوندی که پی هر مولکولستی نقرار و کنند ی منییها تع ها را ژندی اسنوی آمیتوال            

                 با استفاده از نوعی ماده معدنی  و انزیم ترکیب شش کربنه را تولید و تجزیه کند 
.  دي اکسید محیط را زیاد کند چرخه کربس با افزایش مصرف اکسیژن ،               در 

               1                      2                       3                4 

) است چند مورد صحیح......................... (  قارچ مخمر مانند گیاه حشره خوار -15                     

شود ی مدی اسنهی آمرشی و آماده پذیخال  آگاهی جایبوزوم  به دنبال هر بار جابجا شدن رشهیهمپروتین سازي       در                
                    داخل بستره میتوکندري دومین دي اکسید کربن تنفس سلولی ازاد می شود 

ی غیر از سیتوپالسم احیا می شود                      پیرووات در محیط
 استینی پروتئری قطعاً غشود ی ژن ساخته مي از روماًی که مستقمی آنزو هر شود ی مدی که درون هسته تولیمی آنزهر               
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........ ژن انسولین برخالف مضاعف شدن ژن انسولین ی در رونویس–16                         
         

   یک رشته از مولکول داراي راه انداز مورد تغییر قرار میگیرد                
                     حداقل دو نوع انزیم براي ادامه مراحل الزم است 

                     پیش ماده هایی که مصرف می شوند نوعی ماده معدنی را در هسته افزایش می دهند 
وباره همانند سازي را به روش نیمه حفاظتی انجام دهد د          مولکول نهایی می تواند          

ن را در ادرار دارد افزایش بدهد میزاا مصرف کرده و مولکولی که بیشترین                   انرژي سلول ر
                      1                      2                  3                  4 

          
................در یکی از مراحل ترجمه یا رونویسی یا همانند سازي   –17                         

 شوندی مدین ها در سلول ها به طور دائم تولژی بعضمحصول               
 کندی متین آغاز هدادو کي را به سوبوزومی واحد کوچک رری رهبر زیال به نام توکی پان اي  از آرییهابخش               
داراي متیونین است دیده می شود،ریبوزوم ي ساختارکامل شدن  قبل از  کهی ناقل ان اي تنها آر               
شوند هاي ریبوزوم بگاهی وارد جای مختلفار ان اي هاي  شدن ممکن است ویل  طیعنی مرحله نی دومدر               

 می شود که داراي پنج نوع نوکلئوتید می باشد ل               حبابی تشکی
                      1                       2                          3                               4 

    
..............لکول هاي حاصل از رونویسی در زنبور ملکه  در تمامی انواع مو–18                    

         
اي دو نوع قند می باشد خطی حاصل می شود که دار                مولکولی 

واند بیان کند  نمی تي را امینو اسید هیچ ارد که  د    در کدون هاي خود کدونی
السم ترجمه می شود شده و در سیتوپاز منافذ هسته خارج             

اشته و توسط انزیم سازنده خود تولید می شود د               دو سر غیر قطبی 
                رونوشت اگزون هایش می تواند به نوعی پلی مر متفاوت از خود تبدیل شود 

 مورد 4 مورد                       3 مورد                 2 مورد                     0               
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  چند مورد در باره شکل مقابل صحیح است ؟-19       
   

   را بسازند  ومولکولمولکول هاي  حاصل میتوانند دوباره همین شکل
  مولکول هاي حاصل قطعا رونوشت اگزون  را خواهند داشت 

وپالسمی پروتین سازي را انجام می دهد  انده روي شبکسلول مربوطه 
وکندي تجزیه کندیتروات را بعد از عبور از غشاي محاصل قطعا می تواند پیجاندار 

         1               2                3                    4 

.....د ، قطعا  ،  فسفات ازاد می شوی که در سیتوپالسم سلولی  بعد  لحظات-20     

     پیروات تولید شده و به نوعی وارد مرحله  اکسایش بیشتر میشود
 باشدی مینترون رونوشت اي شود که دارای مدی تولي انارامولکول

خاصیت نیمه حفظ شده انجام شده و ژن ها مضاعف می شوند
دهدیمرخ ژنی بدون مصرف اکسی اول تنفس سلولمرحله

  در سلولهاي هسته دار غیر فتوسنتز کننده  در  واکنش هایی که دو رشته دي ان اي از هم باز می شود ؟–21          

 هستندی قطبری شوند که غی مدی تولیی هامولکول
د که  دو نوع قند دارشوند ی مدی تولیولکولم

شود ی نمدهیزون در آنها د شوند که رونوشت اگی مدی تولي هامولکول
     مولکول هایی تولید می شوند که درشت مولکول می باشند        

  چند گزینه در مورد شکل مقابل صحیح است ؟ -22        

شود ی مدیتول ژن کیي که هرکدام از روباشدیشته مع ر نو4يدارا
دارد نوع ملکول نقش کی از شی انتقال بدر
 شودی مدهی کنند دی کمک می که به گرده افشانی همه جانوراندر

 دارد اگزون  را داده است قطعاً رونوشت ل مولکلونی ادی که دستور تولیمولکول
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  چند گزینه در مورد شکل مقابل صحیح است ؟ -23       

 دی دشکل  را در می توان دو نوع آنزیم
ید  رونوشت اگزون را در شکل دتوانیم

 شکل وجود داردنی در ا نوع نوکلئوتید 20 و ی نوع باز آل5 حداکثر  
 شودی در سلول انجام ميشتری در زمان ها و مراحل بي نسبت به همانندساز

         1          2        3        4 

  گزینه در مورد شکل مقابل صحیح است ؟چند  -24       

 کندی م دي اکسید کربندی قطعاً در چرخه کربس خود و تولکه این شکل را دارد یسلول

 داردفسفولیپید خود ی داده است قطعاً در شبکه آندوپالسملی شکل را تشکنی که ایسلول

 کنندهیرا تجزي الی ها ل مولکوی مرحله تنفس سلولنی تواند در اولی شکل منی اي داراسلول

 قند بسازدی خود از مواد معدننیتواند در چرخه کالومی شکل داده است نی الی که تشکیسلول

1                    4          3            2           باشدی منترونی رونوشت اي شکل دارانی احاصل

ل مقابل صحیح است ؟چند گزینه در مورد شک  -25       

 وجود داردیدروژنی هوندی پ7 شکل فقط نی ادر

 شودی مدهی دنیونی متدینواسی آمکی شکل فقط نی ادر

 شودیمنهسته استفاده غیر ي انجام شکل مقابل از فضايبرا        

 دهدلی تشکيدی پپتوندی پ تواند در مراحل بعدی شود نمی مدهی که در شکل ديدی اسنویآم        

         1             2                      3                   4 
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  چند مورد در باره سلول هایی که شکل مقابل را دارند صحیح است ؟–26

 کندی مبی در چرخه کربس خود چهار کربنه را با دو کربن ترکقطعاً

 خواهد کرددی چهار کربنه تول مولکولی در مرحله اول تنفس سلولقطعاً

 کندی منتقل می آلي خود به مولکولهانی چرخه کالويالکترونها

 داشته باشنددي ان اي  از ی توانند رونوشتی حاصل در شکل ميمولکولها
    0                  1                2                     3

  درمورد  باکتري اشرشیا کالي چند مورد صحیح است ؟–27     

کند ی مفای کننده نقش ایسی رونومی در شروع حرکت آنزنی پروتئی به نوعدی ساکاري اتصال نوع دیدر پ
 دهندیم م ترجمه انجاهابوزومی ر ، که در مجاورت کروموزومهاشود ی مدی تولی ار ان اي سه ژن

 شود ی شروع می سیرونو ژن  ازی به قسمتمی آنزدنیبا چسب
 شودی نمیسی نسبت رونوکی به ی شوند ولی مي نسبت همانند سازکی الکتوز به هی مربوط به تجزي مهارکننده و ژن هانیژن پروتئ

1                 2                    3                  4 

   
زمایش گریفیت صحیح است ؟چند جمله در مورد آ –28      

بودندیسی و قدرت رونودي ان اي حلقويي دارا مورد مطالعهی جاندارانهمه

 وارد عمل و مبارزه نشدندماکروفاژ ها ازمایش مرحله اولدر         

بود فعالً ثابت نوتیپ فی عوض شدند ولها ي باکترضی تیپ بع مرحله چهارم ژنودر

ستی عامل مرگ موش نیی است که کپسول به تنهانی ا3 حاصل از مرحله جهینت

 شددهی دي خوارگانهی و بتهای و عملکرد لنفوسی اختصاصیمنی مرحله دوم ادر         
         1                     2                  3                        4 
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   چند جمله در باره علت کم خونی داسی شکل صحیح است ؟-29   

 و وزن آن ثابت ماندی ماده وراثتزانی که جهش انجام داده شد می ژندر

شودی قرمز مي شکل گلبولهاریی باعث تغدی اسنوی حداقل دو نوع آمرییتغ        

 بدهدریی تواند نوار قلب را تغی می نوعبهبیمارياین 

 وجود نداشتهی اولی در کدون های ژن ها ریی حاصل از تغون هايکد      توالی 
1              2                 3           4

 از تفاوت هاي سیانوباکتري  و اسپیروژیر نیست ؟ چند مورد –30    

 سازندی خود را میی مواد غذانی کربس داشته و با چرخه کالو دو چرخههر

 وجود نداردز ها سلولي باکترنی اي هر دووارهی ددر

 بکنندادی را کم و زطی محژنی خود اکسي و چرخه هاها تی در فعالتوانند یم

.م همانند سازي می کنند رونویسی  و ه داشته که هم ي حلقوي ان اي کلروپالست خود ددر
               1           2             3               4 
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پر کند ؟   شکل ناصحیحی  چند مورد می تواند جاهاي خالی  زیر را به–31
            

. نمی تواند ........................ برخالف...........................................                    
 در پردازش همه حرکات ماهیچه هاي غیر ساکومردار ،نقش داشته باشد – مخ –            مخچه 

 در میزان  باز و بسته شدن دریچه قلبی ،نقش داشته باشد – بصل النخاع –            هیپوتاالموس 
 در شرایطی بی هوازي  نوعی  مولکول کربوهیدرات را تجزیه کند – نوروگلیا –           نورون 
 مستقیما با قسمتی از مغز که تنفس را کم می کند ارتباط داشته باشد – بصل النخاع –           نخاع 

 در ترشح نوعی انتی بیوتیک در اندام واقع در جمجمه نقش داشته باشد – پل مغز –           مغز میانی 
 تنظیم برخی احساسات نقش داشته باشد – لیمبیک –     هیپوتاالموس 

 بر نوعی سلول  ماهیچه دو سر بازو تاثیر کند– دستگاه عصبی خودمحتار –           دستگاه عصبی پیکري 
         3                     4                         6                             2

  چند جمله در مورد شکل مقابل صحیح است ؟-  32         
        بیشترین تعداد سلول در مسیر نورون ها ، نورون حرکتی است    

         براي حرکت سریع دست ، تنها یک نورون حرکتی فعال است 
 سر، تغییر اختالف پتانسیل اتفاق نمی افتد 3        در نورون مرتبط با ماهیچه 

       در قسمت خاکستري نخاع ، سلول هاي پشتیبان یافت نمی شود 
        مسیر خروج نورون هاي حرکتی، هم جهت با حرکت جناغ در دم می باشد 

 سارکومر کم می شود عد انعکاس، میزان نوار تیره در       در ماهیچه سه سر، ب
         3                       4               5                     6

  چند جمله در مورد ساختار چشم صحیح است ؟-33

        در الیه زیر صلبیه می توان ماهیچه هایی مشاهده کرد که با تجزیه پیرووات چرخه متابولیسمی را انجام می دهند 
رادي متصل می شوند که داراي گیرنده انسولین هستند        به الیه بیرونی، فقط سلول هایی با قدرت تحریک غیر ا

        نوري که به لکه زرد می رسد فقط با همگرایی عدسی از زجاجیه عبور می کند 
         سلول هاي الیه داخلی میتوانند بیش از دو نوع بوده و در پردازش رنگ ابی نقش داشته باشند 

1             2                    4                          3 
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...................می توانند ................. سلول هایی در –34

 با فعالیت زیاد نوعی پمپ میزان یون هایی را در مایع بین سلولی زیاد کنند –      حلزون گوش 
تین و حرکت آن ، تحریک  نشوند  با برخورد به ژال–      خط جانبی ماهی 

 مانند سلول هایی در هیدر می توانند با زایده سیتوپالسمی خود باعث حرکت مایعی بشوند–      چشم مرکب 
  با تغییر میزان اب، همولنف را رقیق گردانند –      ملخ 

................    ملخ مانند پالناریا و برخالف هیدر -35
سیستم عصبی مرکزي خود گره هایی  دارد که فعالت بدن را کنترل می کنند       در 

       داراي اجتماعی از جسم سلولی در مغز خود می باشد که در پردازش اطالعات حسی نقش دارند 
      در گوارش برون سلولی خود می تواند بعضی درشت مولکول ها را کوچک نماید 

 داخل بدن داشته و گوارش شیمایی بعد ان شروع شود       اولین گوارش مکانیکی در

   چند جمله در مورد شکل مقابل درست است ؟-36         

  خون پر از دي اکسید خود را قطعا به بزرگ سیاهرگ زیرین می ریزد1            قسمت 
ل پروتینی حمل میکند در خون خود بیشترین میزان دي اکسید را با نوعی مولکو2           قسمت 
  داراي سلول هاي است که  بیشترین مولکول غیر فسفولیپیدي دارند 6           قسمت 
   به هر گونه محرك شدید پاسخ همیشگی دارد 7           قسمت 
 حساسیت کمتر و مصرف انرژي بیشتري دارد7 نسبت به قسمت 3           قسمت 
عملکرد بیگانه خوار ها در نوعی خط دفاعی بدن انجام می شود  محلی هست که 4           قسمت 
  می تواند همزمان دو نوع میکروب را در خود داشته باشد5           قسمت 

               3                 4                       5                         6   

    چند جمله ناصحیح است ؟-   37
  داراي غشاي پایه در زیر بعضی سلول هاي خود می باشد1          قسمت 
 پیام موثر است    داشته و در تقویت6 نسبت به  سطح بیشتري5          قسمت 
  ادامه اکسون هایی است که وارد نیمکره اي از قشر مخ می شوند 1         قسمت 
ند که  براي تشدید پیام شنوایی موثرند داراي مایع و ماده اي می باش7         قسمت 

  می تواند در ساختار خود پیام عصبی تولید کند 3         قسمت پوشاننده 
1                   2                           3                      4                                                                        
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      چند جمله ناصحیح است ؟-38

 اولین سیناپس مسیر بویایی تشکیل می شود 1          در قسمت 
  جاندري میبینیم که فاقد سانتریول و داراي رگبرگ منشعب می باشد6        در قسمت 
  سلول هایی منظم تشکیل دوایر متحدالمرکز می دهند3        در قسمت 
  می توان تولید و ترشح پیک هاي دور برد را مشاهده کرد5        در قسمت 
  فاصله سلول ها زیاد بوده و حداقل دو نوع پروتین یافت می شود 2        در قسمت 

         2                     3                            4                                      1 
)..............بخش ( مانند سلول  .................)بخش (    سلول -   39

  در اندامک هاي دو غشایی خود ماده وراثتی خطی دارد – 3 – 1
  با تغییر میزان مصرف انرژي در تبدیل پیام موثر است – 1 -  6
تولید پیام نقش دارد    فاقد رنگدانه بوده و با حرکت خود در – 3 – 5
  شفاف بوده و فاقد سلول و اندامک می باشد 3 – 4

      
     چند جمله در مورد جانداري که گیرنده حسی فروسرخ دارد درست است ؟ -  40

 شودی مهی قلب آن با خون روشن تغذلول هاي بوده و سي آن چهار حفره اقلب

کند یاظت محف زی را ني مرکزی عصبستمی وجود دارد که سيوندیافت پع با نوا اسکلت خود در

 داده و در قشر مخ خود آنها را پردازش کندصی تشخرندهی را با دو نوع گطی تواند محیم

 داردمی رابطه مستقامی پافتی طعمه آن با دري هاچهی ماهتی فعالزانی آن و ممه حرکت طعزانیم

 انجام بدهدیی تواند بکرزای از جفت نر مي دور ویی جدادر
         2                                 3                                      4                                    5 
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    چند جمله در مورد اسکلت بدن انسان درست است ؟ -41

 پهن و دراز هستندي از استخوان هايه مجموعه ا شانيهااستخوان         

 دهدی ملیفصل متفاوت تشک نوع م خود مانند استخوان ران دونیی بازو در باال و پااستخوان         

 باشدی نازك تر منیری زند زنیی برخالف قسمت پانی زند زبرنیی پاقسمت         

 قرار داردنهیسه سقف قسمت نی استخوان دنده در باالترنیکوچکتر         

شود ی متصل مین به نازكمی با استخوان ران و مفصل بوده و به طور مستقی درشت ناستخوان
        2                  3                     4                            5 

؟استخوان دراز درست استکی از تنه یچند جمله در مورد بخش -42        

   هستندی انشعاباتي شکل و مانند ماکروفاژ دارایضی بي هسته ي آن دارای استخواني سلول ها
 هاورس نقش نداردستمی سدی آن در تولهی النی تررونی ب

 متراکم استيوندی بافت پي دارای زردپ و چهی ماههمانند
 هستند ی متفاوتي قطر ها و اندازه هاي داراسرو هاي هاستمی س

شد چرخه کربس داشته بای هر سلولستی هاورس قرار نستمیدر داخل س
               3                     2                           4                               5   

؟ بدن انسان درست استيها جمله در مورد استخوان چند -43

کنند دي اکسید کربن  کرده از آنهی تجزدیپی فسفولهیچهار الاز  را بعد از عبور رواتیتوانند پ می          

 داشته باشنديوندی و بافت پی و بافت پوششهیپاغشاي  در داخل خود توانند یم         

 بکنندیسی راه انداز ژن رونوي خود از رویسی داشته باشند در طول رونورندهی گنی و انسولدیروئی مانند پاراتیی هورمون هايبرا         

 ندارندي و همانندسازیسی که قدرت رونوافتی توان ی مي سلولهارس هاوي داخل مجاردر
        1                         2                        3                       4 
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درست است ؟در مورد شکل مقابل  چند جمله –44

 و در حرکت آسان مفصل کمک کننده استادی باشد که فاصله سلول ها زی م2بافت مانند 1بافت

باشدی قسمت کره چشم فاقد سلول و اندامک منی مانند بزرگتر5د به حرکت مفصل کمک کند قسمت  توانی با ترشح خود م4قسمت

 و گلبول قرمز داردی بافت پوششی عصبي در داخل خود سلول ها3قسمت

 دارديادی زتوزی م4 برخالف قسمت 2قسمت

 با طول عمر متفاوت داشته باشدي تواند سلولهای م3قسمت
         2                      3                       4                       5 

؟چند جمله نادرست است  -45
باشند یم سارکومر و خط زدي دارای توام همگچهی ماهيولها      سل

 کنندای را احرواتی پی به نوعتوانند ی چهار سر ران مچهی و ماهيا نهی سچهی ماهي سلولها
 کنددی تولدیس اکي گاز کربن دی مرحله تنفس سلولنی در اولتوانند ی دوسر مچهی ماهي برخالف سلولهایی دلتاچهی ماهيولها       س

 کمک کنندزی تمي هوای توانند به ورود نوعی مي با مصرف انرژی شکمچهی ماهي سلولها
 صاف شوندچهی ماهي توانند باعث انقباض سلول های مخطط مچهی ماهي توام سلول هاچهی در ماه
               1                2                 3                          4 

؟ دوسر درست استچهی جمله در مورد ماهچند -  46

 سه سر پشت بازو در حالت استراحت استچهیماهاض آن ،            در زمان انقب

کند ی مرهی انقباض ذخي را برایونی که افتیندوپالسمی توان شبکه آی اطراف واحد سازنده آن مدر         

 کنندی کمک مچهی با کوتاه شدن خود به انقباض ماهنی اکتيها آن رشتهي داخل تارچه هادر         

شودی مدی بار در چرخه کربس تولنی کربن اولدی اکسي گاز دی تنفس سلول مرحله نی دومدر

4            5              3          2                کندی را می زردپدیست و در ادامه تول مجموعه تار ها را در برگرفته ايوندی پبافت        
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 درست استچهیچند جمله در مورد ماه -47
      

بردمینییآن را به سمت پاوکیکبد نزدبه  و  مسطحافراگمی دشود ی مکی نزدنیوزیمبه که خط زد ی زمانافراگمی دچهی ماهي سلولهادر

کندی مدای پشی فشار سرخرگ افزاشودی کم می شبکه آندوپالسممی بطن ها کلسي هاچهی ماهي که در سلولهایزمان

 ماندی شوند طول رشته ها ثابت می دور ماز  هم زد ط دوخییدلتاماهیچه  که در یزمان

شود یمحبابکی  وارد بخش ي جاري هواکنند ی مادی خود را زمیس کلافراگمی دهچی ماهي که سلول هایزمان

 کندی نفوذ می به شبکه آندوپالسممی کلسونی شده و مسطحافراگمی دشودی دم به ششها فرستاده مي که هوایهنگام

  کند ی مدایول رشته ها کاهش پط، ها زی دهلي اچهی ماهي شود در سلول های مدهی اول قلب شني که صدایهنگام
               3                      4                     5                           6  

؟ درست است و  قلبچهیچند جمله در مورد ماه -48
 دهندی نمریی خود را تغي طول رشته ها آنهايچهی ماهي اول در قلب در بطن ها سلول هاي صدادنی هنگام شندر
ابدیی مشی افزارهی روشن نسبت به تي ها قسمت هازی دهلچهی اول در قلب در ماهي صدادنی هنگام شندر
ابدیی مشی  بطن ها افزاي تارچه هامیم قلب کلسو دي صدادنی هنگام شندر
شودی شدن دو خط زد باعث کوتاه شدن طول سارکومرها مکی ها نزدزی دوم قلب در دهلي صدادنی هنگام شندر
کندی مشی طول نوار روشن شروع به افزاتی  بعد از رسم موج زهای دهلوکاردی مياچهی ماهيتارها        در 
ابدیی مشیر سرخرگ ها افزا فشار خون دگردد ی برمی به شبکه آندوپالسممی که کلسیوکارد بطن ها زمانمیي هاچهی ماهي سلولهادر

               3                        4                      5                      6 

؟مورد نادرست است  چند مورد عضله توام در -49
       نوع کروموزوم اتوزوم وجود دارد22ي اچهیدر درون هر سلول ماه

افتی توان یدر هر سلول آن م  غیر ایکس  کروموزوم کی از شیب           
  دي ان اي طی و حلقوي و پلی مر بدون انشعاب و انشعاب دار  در ان دیده می شود          
 کندی را حمل مژنی مقدار اکسنیشتری آن بي سلول هاتوپالسمی در سنیوگلوبی و منیهموگلوب         

 مقاوم به استخوان مجاور خود متصل استاری بسيوندی بافت پتوسط
 شودی مدهی آن دي است در اطراف تارچه هامی کلسونیرهی که مسئول ذخیی دو غشااندامک         

               2                          3                          4               5
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سواالت سبک جدید زیست استاد غیاثی 

              50 - چند مورد در مورد همه مویرگ هاي یک ماهیچه اسکلتی صحیح است ؟

 کند ی راست وارد مزی و از آنجا به دهلنیری زاهرگی خود را به بزرگ ساتیمحتو         
 کندرهی ذخژنی اکسيادی تواند مقدار زیخون آنها م در نیگلوب                همو

 استیاص دفاع اختصي و سلول هایمنی و اهی پاي غشاي دارند دارایتی دندري سلولها               
      نمی توان درون انها سلول هاي تولید کننده رنگ صفرا دید          

غشاي خود گازها را ترکیب می کند                 بعضی سلول هاي انها با انزیمی در 
               2                3                       4                            5

 فقط......... سه سر بازوچهی ماه..........ران دوسر چهیماه -51               

 استخوان دراز اتصال دارد به -  ی بافت پوششی توسط نوع -همانند         
شودی وارد قلب منیری زاهرگیاز بزرگ س -شودی مرگ ی که وارد موی بافتانی آب م -برخالف             

 کندی مي مرکزی به نخاع وارد دستگاه عصبی پشتشهی از ر - خود راتی حس وضعرندهی گامیپ -همانند         
 شودی ممی و آگاهانه تنظي به شکل اراد -ي کری پی دستگاه عصبيت کنترل نورون ها تح -همانند         
         
 در مورد برخی ماهیچه هاي بدن چند مورد صحیح است ؟-52         

 استتوپالسمی و سيتوکندریه مهستي تعدادي هر تارچه داراي مري انتهاچهی ماهي سلولهادر
 قرار دارندارکومر  سي در دو انتهامی ضخي نازك در مرکز و رشته هاي شوند رشته های که در استفراغ باز مي اچهیهر ماهيها سلول در
 باشدی م سارکومرنی متصل هستند هر تارچه شامل چندهی که به صلبیی هاچهی ماهي سلولهادر
 کندی برخورد مرهی به نوار تیطی تحت شرامیکلسیون  دارند ی نقش اساسدنی که در جوي اچهی ماهي سلول هادر

 شودیکم م عنبیه ي حلقوي هاچهی از طول نوار روشن سارکومر در ماهی مخروطي از اندازه سلول هاشی هنگام فعال شدن بدر         
         2                     3                           4                         5   
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؟ افتدی اتفاق مری در بدن پرکار باشد چند مورد زدیروئی که غده تیزمان -53         

شودی مشتری گلبول قرمز بي در غشایمی آنزتی و فعالشودی مادی بدن زي سلول هاشتری در بژنی اکسمصرف         
 شودی مشتری ها بچهی ماهدی شدتیفعال بعد از کی الکتدی اسدی تولاحتمال         
شودی قند خون کم منی شده و با دستور انسوللی تبدکوژنی به گلگلوکز         
شودی در همان لحظه کمتر مری شده و احتمال تخمشتری بکربناتی بونی دیتول         
شودی مادی زي اچهی به ماهی عصبي در سلولهایی غشاي هانی پروتئی بعضتیفعال         

          در چرخه اي در غشاي داخلی میتوکندري میزان دي اکسید کربن زیاد می شود 
         2               3                    4                            6 

 بدن انسان درست است زی درون ري مورد در باره سلول هاچند -55

 مختلف پاسخ بدهند ي به محرك هاتوانند ی ساخته شده اند می بافت پوششيل هاسلو      از 
زندیری می سلولنی بعی شده خود را به مادیتولدي اکسید کربن 

 هستندی متفاوتي اندازه هاي خود سلول ها دارايدر مجرا
کندی مری مختلف تاثي سلول هايرو هورمون بر ی با ترشح نوعشهی هم
2              3                    4                  1 

  چند مورد در باره هورمون هاي مختلف صحیح است ؟-56

 هستند کی نزدقلب  به دیروئی ترشح کننده پاراتي نسبت به سلول هازولی ترشح کننده کورتي هاسلول         
 شودی مدی تولي کمتري کننده استروژن در اندامهادی توليه محرك نسبت به سلول ها کننددیتولسلول هاي

 برگرداندي آن را به حالت عادتواند ی شده و مدیلتو النگرهانسری جزاي از سلول هانی انسولي هر فرددر قند خون شی افزابا         
 خارج شوندیئورت اینی سچهیپ از در در بطن چ در یک زمانتوانند یرون مستت و تسنیانسول

 دهندریی را تغچهی ماهی نوعتی فعالتوانندی مهی غده فوق کلي کننده پروژسترون در باالدی تولي هاسلول         
 نقش داردیدمثلی تولي هاتی فعالمی در تنظنی پروالکتي هر فرددر

               3                             4                          5                              6 
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   چند مورد درباره دیابت صحیح است ؟ -57

ابدیی النگرهانس کاهش م ازترشح گلوکاگون شده وادی زي کبدي به اوره در سلولهااكی آمونلی درمان نشود تبدنیری شیابتی داگر         
 شودی ها کم مچهی ماهکوژنی گلزانی شده و ميدی درمان نشود خون اسنیری شابتی داگر         

شودی ماکروفاژها در خون کم متی و فعالافتهیشی افزاها ی سوخت و ساز چرب درمان نشود نیری شابتیر د  اگ
ناي یک فرد میزان گلوکز افزایش می یابد درپیچ خورده دور نفرون و  میز درمان نشود نیری شابتیر داگ         
غده پروستات مرد مربوطه پر کار شده و  ترشحاتش زیاد می شود  درمان نشود نیری شابتیر داگ         
         2                         3                            4                              5 
رمونی که به همراه ویتامین دي   وارد دهلیز راست می شود می تواند ؟ هو–58  

     
 آن را جذب کندی ادرار نوعلی داشته و در مرحله دوم تشکرندهی استخوان گدر
 شوديدیپی لي ترشح هورمونهاشیباعث افزایی  به اندام ها از قلب و رسیدنپمپاژ از بعد

 دهدشی سوخت و ساز سلول ها شده و برون ده قلب را افزاشی باعث افزاتواند یم
 در نفرون شودی ماده معدنجذب نوعی  بازشی تواند باعث افزایم
 شود تخمدان ي هاکولی فولاندازه  و ات  ترشحشی تواند باعث افزایم

         2                           3                   4                          5 

؟ افتد ی اتفاق م در تمام افراد بالغ  چند موردپوتاالموسی هتی فعالشیافزابا  -59
      

 در سلول ها دونوساکاری می مصرف نوعشیافزا
زی برون ري از غده هاری خروج ششی افزا و  شودی مفی ضعیمنی استمیس        

ز ی و احتمال خی بافتانی آب مشیزااف
الفک کي اندام دارای آب در نوعجذب بازشی افزای عصبي ترشح ناقل هاشی افزا
ی در اندام جنسوزی م شروع  احتمالشی افزا و ی جنسي ترشح هورمون هاشی افزا

               4                      5                     3                           2 
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؟ جمله درست استچند -60         

 استنیهورمون انسول، گری دي سلول ها بر  هورمون موثرهر  گفت توانی نم
 داشته باشدنقش فشار خون شی تواند در افزای مي اندام هدف هورمون ضد ادرار

 بکندری تواند بر اندام سازنده خود تاثی مدیروئید هورمون مترشحه از ت مانننی هورمون گاستر
 هورمون است نوعی شودی سازنده خود به خون ترشح مي که از سلولهایبی هر ترک

         1                    2                        3                         4   
       

؟ افتدی چند مورد اتفاق مکی و جذب مواد در روده بارتی کاهش فعالبا -61        

 شودی کم کار شده عمل عضالت مختل مدیروئی پاراتغده
 شودی پرکار شده و روند انعقاد خون مشکل م        ترومبین 

وجود دارد  شده و احتمال بزرگ شدن آن ادی در آن زتوزی کم کار شده مراحل مدیروئی غده ت
ابدیی ها کاهش مچهی در کبد و ماهدی ساکاری پلی نوعرهیذخ

فتدی نوع دو اتفاق بابتی خون کم شده و دينهای پروتئاحتمال
 افتدیاتفاق م ادم حالت و فی مغز استخوان ضعتی پرکار شده فعالهی قشر فوق کل

ابدیی مشی افزازیپوفی هتیر شده و فعال شان کمتمی مختلف تقسي هاسلول         
         7                                6                                    4                                 5

؟ جمله درست استچند -62         

 بدن نقش دارد دی مفی نوع ماده معدنمی هردو در تنظنی پسزیپوفی و هنیشی پزیپوفیه         
 دهد ی مشی قرمز خون افزاي را در سلول هاتی فعاليدیروئی تيهورمون ها         
نند  کری تاثتوانند ی بر استخوان مدیروئی و پاراتدیروئیهورمون مترشحه از ت         
شودی کم می استخوانتوده  تراکم افتهیشی افزادیروئی هورمون پاراتاكیلی سيماری در ب         

               2                              3                           4                    1 
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سواالت سبک جدید زیست استاد غیاثی 

پر کند ؟   شکل ناصحیحی  چند مورد می تواند جاهاي خالی  زیر را به–63
            

. نمی تواند ........................ برخالف...........................................                    

  در ساختار خود پیوندي از نوع پیوند پیش ساز هاي پپسین داشته باشد –    راه انداز -                  هلیکاز   
                    

 در ساختار خود پلی نوکلئوتید خطی داشته باشد –  جاندار تک سلولی مورد مطالعه گریفیت -پارامسی                   
               

 انزیمی از جنس غیر پروتئینی  نقش داشته باشد – مرحله ترجمه براي تشکیل نوکلئاز –               مرحله رونویسی براي تشکیل هلیکاز 

 در محیط رونویسی               حلقوي یافت شود –  ازمایش اسکینر-                 ازمایش مزالسون 

 در ریبوزوم پیوند پپتیدي شرکت کرده باشد - مرحله طویل شدن ترجمه  -ترجمه مرحله آغاز                 در 

 تشکیل پیوندي از نوع                   یافت –  جایگاه        ریبوزوم  -    ریبوزوم  جایگاهدر                

هم هلیکاز هم راه انداز هر دو از جنس پروتئین هستند پس می توان گفت پیوند پپتیدي ان ها یکسان می باشد اولین گزینه غلط است 
. زیرا پیش ساز پپسین نیز نوعی امینو اسید بوده پس پیوند پپتیدي دارد 

 گزینه دو  هر دو جاندار داراي            بوده که مولکول پلی نوکلئوتید خطی دارند پس این گزینه نیز غلط است 

  درست است در مرحله رونویسی انزیم پروتئینی اما در پروتئین سازي انزیم غیر پروتئینی در داخل ریبوزوم ایفاي نقش می کنند 3گزینه 

 بود پس اندامک نمی تواند نقش داشته باشدفقط هدف وجود ریبوزوم و برخی انزیم ها بود اما در ازمایش باکتري چون مزالسون در ازمایش 
بودند که داراي میتوکندري هستند اسکینر موجود موش ها 

این گزینه درست است در تمام مراحل ترجمه در داخل ریبوزوم پیوند پپتیدي دیده می شود 
 جایگاهها  پیوند فسفو دي استر دیده نمیشودگزینه اخر غلط است در
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.پر کند »هر دو جمله زیر را به طور مشترك و صحیح   «     چند جمله زیر می تواند   -64

باشد  ..........،  ..............می تواند برخالف  ..........اسپیروژیر   در
باشد ..........،  .............می توانـد مانـند  ........... اشرشیا کالي  در   

  در نزدیکی کروموزوم ها- عمل حذف اینترون ها –  عمل رونویسی از ژن هیستون  *              
سم تشکیل شده در سیتوپال- پیوند موجود در هلیکاز  –پیوند فسفو دي استر  *            

 قطعا به دو عدد انزیم نیازمند– بیان هر ژن –هر ژنی براي مضاعف شدن            *   
 داشته مولکول هاي حاوي پپتیدي دخالت نوعی-   اولین مرحله سنتز مولکول رونوشت کننده-دراخرین مرحله ساخت مولکول تجزیه کننده هلیکاز              *

.سواالتی باید هر گزینه اي که می خوانیم هر دو  جاخالی باال را درست معنی دهد در چنین  *
:اصال اینترون ها حذف نمی شوند این رو نوشت اینترون هاست که حذف می شوند پس غلط اما فعال باید جمله دوم:  جمله اول جایگزین 

و جمله غلط هستند اصال ژن هیستون ندارد که صحیح باشد پس هر د:در اشرشیا کالي 

میتوکندري را در نظر بگیریم!!!!!!!!!!جمله دوم جایگزین هم پیوند فسفو دي استر و هم پیوند پپتیدي می توانند د رسیتوپالسم تشکیل شوند اگر *
پس این جمله غلط است زیرا گفته برخالف  

گزینه غلط است زیرا فقط یک صحیح داردپس این .باز هم جمله درست است ..جمله دوم جایگزین جمله پایین 

هر ژنی براي همانند سازي یا مضاعف شدن نیازمند هلیکاز و پلی مراز است  که دو نوع می باشد  اما هر ژنی براي  بیان شدن ابتدا باید رونویسی شود که به  *
پس جواب صحیح نیست!!!!!توجه کنید کال این جمله غلط است زیرا گفته دو عدد .یک نوع انزیم نیازمند است 

منظور سوال مرحله ترجمه و رونویسی است  که در هر دو مرحله به علت شرکت انزیم هاي پلی مراز  و ریبوزوم  پروتین شرکت دارد*
 پس اولین جمله غلط شد و دیگر نیازي به بررسی جمله بعد نیست

 ؟.ا صحیـــح پر کند چند جمله زیر می تواند جاخالی را به طور مشترك و ن –65

  .................................... برخالف  کدون هاي موروال    

  ...............................................  مانند  بالستوسیست   اگزون هاي

آنتی کدون هاي پارامسی فاقد پلی ساکارید هایی هستند که در روده انسان تجزیه می شوند 

اکتري می توانند تحت تاثیر مولکول حاوي متیونین تغییر فیزیکی داشته باشند پالزمید ب

 مولکول سازنده راه انداز می توانند در تنظیم بیان ژن نقش داشته باشند 

 می توانند با انزیمی تولید شوند که براي سنتزش انزیم غیر پروتئینی الزم است–همه مولکول هاي داراي پیوند فسفو دي استر 
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    مانند بالستوسیست کدون و انتی کدون کال فاقد پلی ساکارید هستند پس جمله درست است  و دیگر نیازي به بررسی جمله اگزون هاي

  نمی باشد زیرا روي سوال گفته باید هر دو جمله را غلط پر کند 

  

  زیم ها بیشترشون پروتئینی است هم کدون هم پالزمید می توانند تحت تاثیر مولکول هاي پروتئینی تغییر یابند زیرا ان

  مانند نمی باشد زیرا روي سوال گفته باید هر دو جمله را غلط پر کند بالستوسیت پس نیازي به بررسی جمله اگزون 

  ند درست مولکول سازنده راه انداز می توانند در تنظیم بیان ژن نقش داشته باش.............. مانند بالستوسیت   در گزینه سوم  اگزون های

  گر به بررسی جمله دوم نمی پردازم یاست پس د

 می توانند با انزیمی تولید شوند که براي –همه مولکول هاي داراي پیوند فسفو دي استر ..........  مانند  بلستوسیت در جمله چهارم اگر بخوانیم اگزون هاي
زون و مولکول هاي وراثتی  پروتئین الزم است که براي تولید پروتین نیز انزیم ریبوزوم که سنتزش انزیم غیر پروتئینی الزم است می بینیم که براي تولید اگ

  غیر پروتئینی است الزم است  پس این جمله صحیح است 

  هیچکدام جواب صحیح نمی باشد 

  د ؟تکمیل نمی شون»هــــر   «  کلمه   باو  یا »تمام   « کدام جمالت زیر با کلمه    -66

 .پیوندي بین نیتروژن و کربن دید مولکول سازنده اپراتور  در باکتري می توان ............ در ساختار الف  

ژنی  قطعا فعالیت مهمترین نوع پروتین ها دخیل اند .....  در تنظیم بیان -ب  

جهشی می توان در مولکول رونویسی شده نوعی تغییرمشاهده کرد .......  در اثر - ج 

مرحله اي از ترجمه می توان چندین پیوند هیدروژنی در یکی از جایگاه ها دید .....  در - د 

جانداري که راه انداز بالفاصله قبل از ژن ساختاري دیده میشود پلی مراز ها قطعا پیوندي از جنس پیوند پرفورین دارند   ............ -و 

ب  ج   د           ب  ج   د                 الف   ج    د  و     الف   و ب و ج                    الف  

  که پیوندي از جنس پپتیدي بین کربن و نیتروژن دارند درست است.مولکول  سازنده اپراتور همان هلیکاز  و پلی مراز هست 

  ند و جمله درسته تنظیم بیان ژن قطعا باید رونویسی انجام بشه تا بقیه مراحل طی بشه پس انزیم ها نقش دار

در اثر جهش ماده وراثتی قطعا می توان در مولکول رونویسی شده نوعی تغییرمشاهده کرد پس جمله درست است 

  را شامل می شود و یا یوکاریوت که همه پلیمراز ها و انزیم ها پروتئینی نیستند  این ویژگی یا باکتري بدون اپراتور گزینه چهار غلط  است زیرا

  د انزیم غیر پروتئینی داخل ریبزوم را در نظر گرفت اینجا بای
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   ؟غلط  می شود   » تمام « کلمه  و دومین جاخالی با  »غالبا« کلمه  با جاخالی   کدام جمالت اولین -67

اگزون ها رونویسی می شوند .... .......تنظیم بیان ژن در پرنده کاکایی مانند اشرشیا کالي در مرحله رونویسی انجام شده و  ........... 1   

توالی انتی کدون ها می توانند به عنوان کدون در سلول باشند............... در بین کدون هاي یک امینو اسید، دو نوکلئوتید اول مشابه بوده و  ............. 2

فعالیت هاي سلول هاي  مربوطه نمی تواند نقش داشته باشد .......  .....ژن تنظیم کننده مانند ژن اسولین  رونویسی شده و در   ............... 3

 .نوکلئاز ها دیده می شود ................. در ساختار پلی مراز ها پیش سازي هست که در  ............. 4

       134               234                3 2 1الف   

   ها متفاوت است گزینه اول غلط است تنظیم بیان ژن باکتري  و یوکاریوت

  گزینه دوم درست است اگر به ساختار کدون هاي یک امینو  اسید دقت کنید این تشابه را می بینید  ولی قسمت دوم غلط است 

  زیرا کدون هاي پایان توالی مکمل ندارند 

  گزینه سه نیز غلط است تنظیم بیان ژن باکتري  و یوکاریوت ها متفاوت است

  ...ه  چهار درست است زیرا در ساختاربیشتر انزیم ها و پلی مراز ها پیوند پپتیدي هست که این پیوند مشابه  پیوند نوکلئاز می باشد یعنی همان پپتیديگزین

  

   کدام جمالت می توانند جمله مقابل را صحیح پر کنند ؟–68

............................                  در جیرجیرك ماده                                                             

براي  روشن شدن هر ژن عالبا رونوشت اینترون  حذف می شود 

براي تنظیم بیان ژن قطعا مولکول هاي حاوي پپتید موثرند 

 آدنین می تواند در ساختار مولکول حامل متیونین به جایگاه        موجود باشد

 .گرفتن نوکلئوتید ها در روبروي رشته الگو مولکول پیک ساخته می شود با قرار 

  پیش ساز  هلیکاز را داشته باشد1مولکول مقابل می تواند در قسمت 

مولکول مقابل نمی تواند در جایگاه      پیوند هیدروژنی بعد از حرکت ریبوزوم تشکیل دهد
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  . حذف شودغلط است زیرا هر ژن رونوشت اینترون ندارد تا

  همیشه اولین قدم براي پروتین سازي رونویسی است و تنظیم بیان ژن نیز حاصل از این مرحله است پس صحیح است

  هر بازي می توان در ساختار مولکول ناقل شرکت کند پس درست است 

  ط است در این گزینه صحیح و بهتر بود به جاي کلمه نوکلئوتید   ،،،،، ریبونوکلئوتید می نوشت پس غل

  بله در قسمت یک امینو اسید منتقل می شود که پیش ساز هلیکاز است 

  این گزینه نیز صحیح است زیرا در جایگاه         فقط در لحظه اغاز پیوند هیدروژنی تشکیل می شود که در این لحظات نیز هنوز

   پیوند پپتیدي تشکیل نشده است 

 ؟ چند جمله با توجه به شکل ، صحیح است-69

 می باشد 2براي تولید امیالز در سلول یک گیاه خوار اولین قدم جدا شدن پیوندهایی مشابه  

می باشد    2 می چسبد قطعا حاصل محصول انزیم 3مولکولی که به قسمت  

مولکول هاي سازنده شکل مقابل می توانند در اشرشیا کالي با یک نوع انزیم رونویسی شوند

متیونین مشاهده کرد باز هم  می توان در پلی پپتید تولیدي 1 به شماره در صورت اتصال متیونین

 می تواند در لحظه تشکیل پیوند پپتیدي نزدیک مولکول انزیمی از جنس غیر پروتئین باشد 5شماره 

             2                                   3                      4                     5 

  امیالز پروتئین است اولین قدم براي تولید پروتئین رونویسی بوده  و در رونویسی باید ابتدا پیوند هیدروژنی ژن ها باز شود ص

  این گزینه به ظاهر درست است اما دقت کنید شاید در باکتري بررسی شود پس در کل غلط می باشد 

  در باکتري توسط یک نوع انزیم رونویسی می شود صمولکول هاي سازنده این مولکول همان ژن ها می باشند که 

  بله درست است شاید در طول رشته تولیدي پلی پپتید چندین متیونین وجود داشته  باشد 

  .بله درست است در لحظه تشکیل پیوند پپتیدي کل  این مولکول در مجاورت و به نوعی در داخل ریبوزوم هست 
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... از مکمل خود جدا شود   زمانی که پلی نوکلئوتیدي-70

   قطعا فعالیت تنها یک نوع انزیم انجام شده است 

  قطعا  سلول براي تکثیر اماده شده است

   تنها یک بار پیوند هیدروژنی بین مولکول هاي داراي پیوند فسفو دي استر  تشکیل شده است 

این مولکول ممکن است براي ساختن انزیم سازنده خود استفاده شود

   غلط است زیرا شاید تغییر براي همانند سازي انجام شود  و این رشته جدید  مولکول دختر باشد 1گزینه 

   غلط است زیرا قطعا نمی توان گفت در رونویسی یا همانند سازي این کار انجام می شود 2گزینه 

  ند  و بیش از یک بار تشکیل هیدروژنی انجام می شود  غلط است زیرا در  هر دو حالت پیوند ها اولیه ژن ها باید به هم بچسب3گزینه 

  بله درست است زیر ا انزیم شماره دو نیز مثال براي تولید باید این اتفاق براي خودش بیفتد .چون گفته ممکن است 

.....................،  در لحظاتی از ترجمه که –٧١

 پیوند هیدروژنی دید7اهی از ریبوزوم بیش از پیوند پپتیدي هنوز تشکیل نشده است نمیتوان در جایگ

که اولین پیوند پپتیدي تشکیل شده است قطعا در   جایگاه         تنها یک پیوند پپتیدي هست 

مولکول هاي داراي پیوند پپتیدي در جایگاه        قرار دارد قطعا به جایگاه        مولکول داراي پیوند فسفو دي استر وارد می شود 

 آمینو اسید بعد از متیونین ترجمه شده اند می توان گفت که ریبوزوم به اندازه نود نوکلئوتید حرکت کرده است 30

www.konkur.in

forum.konkur.in



09149285452ک استاد غیاثی  زیست به سب

26 

   ؟ند در مورد این مولکول صحیح نیستکدام جمالت.  مونومر است 64 داراي در مرحله ورود عامل پایان ترجمهیک تک سلولی  مولکول پلی پپتیدي –72

 نوکلئوتید داشته است 384اري که دستور این مولکول را داده است قطعا بدون راه انداز    ژنی ساخت

  براي ساخت این مولکول دو نوع مولکولی که داراي پیوند هیدروژنی بودند موثرند 

  قطعا در لحظه عبور از منافذ هسته          بالغ بوده است 

جایگاه غیر       قطعا پیوند پپتیدي تشکیل شده است در لحظه ورود اولین مولکول امینواسید به 

 پیوند هیدروژنی در هر دو جایگاه دید9می توان در لحظاتی از ترجمه به تعداد یک کدون انتی کدون و 

 پیوند هیدروژنی بین کدون و انتی کدون ها تشکیل شده است 385براي ترجمه این مولکول به تعداد حداقل 

 مورد                    2 مورد                          3 مورد                              4        مورد           5

  )چند جمله صحیح است ....   (  در سلول هایی که براي تقسیم ، نیاز به پیوند هیستون ودي ان اي می باشد قطعا هر ژنی -73

          براي رونویسی باید  بالغ شود  

                 گسسته می باشد و یک نوع مولکول پیک می باشد 

 .          داراي رونوشت اگزون هایی است که تماما رونویسی می شوند 

        مولکول هایی می سازد که یک نوع پیوند بین مولکولی دارند 

 مورد                    2مورد                           3 مورد                              4 مورد                      1

  ...........................بخش تنظیم کننده آن .................... ژن تنظیم کننده دراپران لک  –74

 اتصال مستقیم به مولکولی دارد که تولید کننده شکل مقابل است –     برخالف 

 انزیم تولید شده است  توسط دو نوع–      مانند 

 در تجزیه الکتوز هیچ نقشی ندارد –    برخالف 

 رونویسی را فعال می کند،  فاقد ساختاري است که در  مخمر داري هیستون -      مانند 

         مورد         2 مورد                          3 مورد                              4 مورد                 1  
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  .....وجود  ...........................امکان ...................  در اثر حذف فرضی  -75

 دارد-  افزایش گلوکز در نوعی تک سلولی روده –     راه انداز ژن تنظیم کننده 

 ندارد–ا  تولید                تک ژنی در باکتري قطع–    بخش راه انداز در اشرشیا کالي 

 ندارد-          هاي کوچک در سول دیگر   تولید –  ژن                 

 ندارد-  رونویسی از براي تولید انزیمها -  افزاینده در مولکول وراثتی سلول داراي سه نوع انزیم رونویسی کننده 

 مورد                   2                           مورد3 مورد                              4 مورد                 1  

  )جمالت صحیح کدامند ..... (..... مرگ موش در ازمایش گریفیتومانند عامل...............اینترون ها .............ها  اگزون –76

د مهمترین نوع  پروتئین ها را بسازند داراي ژن هایی هستند که می توانن– رونویسی شده –در خرچنگ هاي ساحلی مانند همه 

 قدرت جهش ژنی دارند - داراي هیدرات کربن بوده  - در ماهی  – در باکتري مانند 

استفاده می شود  هلیکازبا براي تولید مولکولی هم جنس– در سلول هاي پروکاریوتی کوتاه شده – بعد از بلوغ در سلول هاي یوکاریوتی مانند 

   تنها با هلیکاز تولید می شود- از محل تولید هیستون دور شده –داران بعد از تغییرات توسط مولکول سازنده شکل مقابل  مانند  در  تمام جان

 مورد                   2 مورد                          3 مورد                              4 مورد                 1  
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  )تعدادگزینه غلط کدام است ؟ ............  (ارند همه انزیم هایی که در  همانند سازي نقش د.............هاي رونویسی کننده  انزیم–77

 نیاز به باز شدن دو رشته                  از  هم دارند -   براي تولیدشان مانند  

عال خود با یک نوع مولکول می باشند  نیاز به در گیر شدن جایگاه ف–   براي شروع عملکرد خود 

 داراي عملکردي اختصاصی هستند –   براي ساخت انزیم همانند سازي مانند 

 براي تولیدشان هر سه نوع انزیم رونویسی کننده را با سه شماره الزم دارند -   بر خالف  

 در زمان هایی غیر از تکثیر سلول فعالیت می کنند –   برخالف 

 مورد                   2 مورد                          3 مورد                              4                مورد 1  

   کدام جمالت در مورد شکل مقابل صحیح نیست ؟؟؟–78

 نوع مونومر را که همزمان در شکل مشاهده کرد 28می توان حداکثر  

ست که تعدادش بیشتر از سایرین است نشان دهنده ناپایداري مولکول  خطی ا

می تواند در سلولی دیده شود که اپرانش فقط یک ژن  و یک راه انداز دارد 

توالی رشته هاي چپ  و راست بعد از اتمام رونویسی متفاوت خواهد بود 

.........ی راه انداز ندارد نمی توان به پروتئین خاص براي شناسای نیاز چندانی پیک در سلول هایی که انزیم تولید کننده مولکول–79

   گفت که قطعا بعد از راه انداز ژن یا ژن هاي داري قدرت رونویسی وجود دارد

  مولکول هاي قابل ترجمه و رونویسی را در محل چرخه اي براي تولید قند سه کربنی دید

 گفت در راه انداز انها بیش از یک نوع پلی ساکارید وجود ندارد

یی را دید که با اثر انزیم خاص محصول اندامی از پرسلولی را بیان کنند  ژن ها

گفت براي تولید عامل مضاعف شدن ژنهاي اپران  فعالیت یک نوع انزیم الزم است 

با سلول هاي مجاورش براي کسب موادي جهت تولید مولکول پر انرژي رقابت می کنند 

 مورد      2 مورد                          3                      مورد        4 مورد                 1  
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  ........که باعث می شود رونویسی از جاي ناصحیحی اغاز نشود           قسمتی از–80

 .با تخریب خود قطعا ژن یا ژن هاي دیگر را غیر فعال می کند 

د که براي تولیدشان یک نوع انزیم ژن ها را رونویسی می کنند فقط به پروتئین هایی می چسب

             باکتري  و یوکاریوت با طول برابر تعداد متفاوتی دیده می شوند   در یک

براي تولیدش در اکاسیا باید پیوندي که در برخی            می باشد از هم جدا شوند 

لک می باشند در اشرشیا کالي عضو ژن ساختاري اپران 

 مورد                   2 مورد                          3 مورد                              4 مورد                 1  

  ......... در مورد شکل مقابل نمی توان گفت–81

براي تولید هر انزیمی به طور مسقیم کاربرد دارد 

 انزیم در هر سلولی فعالیت بکندبراي تولید رشته وسط باید دو نوع

هر سلول زنده اي به نوعی در داخل نوعی مایع سلولی این کار را انجام می دهد 

سلول هایی که داراي شکل مقابل هستند می توانند به نوعی مورد حمله انگل ها باشند

مهمترین نوع مولکول هاي زیستی را می توان در شکل مشاهده کرد 

 ، عوامل افزاینده نقش خود را ایفا کرده اند  سلول مربوطهزوزوم دردر صورت داشتن لی

 مورد                   2 مورد                          3 مورد                              4 مورد                 1  
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     کدام یک از جمالت زیر براي قسمت مشخص شده صحیح است ؟-82

   می تواند فاقد نوعی توالی  باشد که در مولکول متصل به آن دیده می شود 

   می تواند قبل از کامل شدن دستگاه ترجمه تعداد مختلفی پیوند هیدروژنی با مکمل خود برقرار کند

   در تمام جانوران عمومی بوده و به توالی خاصی می چسبد 

 از مکمل خود تولید شود    در اولین قدم براي ساخت پروتئین مکمل

    نمی تواند پیوند هایی با مضرب زوج یا فرد با کد ها برقرار کند

 مورد                   2 مورد                          3 مورد                              4 مورد                 1  

  ...................پلی مراز         هر مولکول حاصل از....................پلی مراز           هر مولکول حاصل از  -83

 داراي پیوندي است که در بیان  هر ژنی قطعا تشکیل میشود –     مانند 

 در ساختار خود فاقد پیوندي است که هلیکاز ان را میشکند–   برخالف 

به مولکول هاي نهایی منتقل کند  می تواند تغییرات حاصل از جهش را –   مانند 

 می تواند در ترجمه نقش اساسی داشته باشد –  مانند 

 مورد                   2 مورد                          3 مورد                              4 مورد                 1  

   .......................زي  متفاوت دارند  سلول هایی که مکان و زمان رونویسی با عمل پروتیین سا–84

می توانند ژن هایی را هم زمان روشن کنند با راه انداز خود  در هسته          

        در سیتوپالسم خود قطعا همه قسمت هاي رونوشت اگزون ها ترجمه می شوند 

نویسی وارد می شوند       از منافذ هسته خود انواع            ها خارج شده و عوامل رو

        مانند زجاجیه می توانند در ساختار خود مولکول هایی را ذخیره و تجزیه کنند 
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  پسین و مراحل ان کدام گزینه صحیح است ؟در مورد اولین قدم براي ساخت پ -85

نداز متصل می شود  اانزیم پلی مرازي به قسمتی از غیر ژن به نام راهدر اولین مرحله 

و قرادر دارد پیوند می دهدگرا که در نزدیکی رشته الدر دومین مرحله رونویسی انزیمی پلی مرازي در مقابل هر ریبونوکلئوتید مکمل ان

 جایگاه پایان رونویسی شده و مولکول فاقد تیمین ، کامل می شود ، شدن مولکول ساخته شده در مرحله سه بعد از ازاد

 .می توان گفت براي تولید انزیم موثر در مراحل رونویسی ، مرحله طویل شدن نیز اتفاق  می افتد 

 مورد                   2                          مورد 3 مورد                              4 مورد                 1  

 .....در مورد توالی مورد ترجمه زیر نمی توان گفت -86

                   AAAAUGAUGAUGAUCAUCUUUUCUUCUUUUUACUACUAGAUG

هست                 سومین نوع انتی آ فقط شامل باز الی موجود در
فقط داراي باز پیریمیدین است چهارمین نوع کدون پ 

برابر است  ا و پ  اخرین آنتی هر دو جایگاه 
فقط داراي پیریمیدین است       باشد انتی کدون موجود در       در جایگاه  UUU اگر اولین توالی 

  ...........ز توالی سازنده کدون اغا................ توالی  تعیین کننده نوع امینو اسید انتقالی  -87

باشد انتقال صفت  می تواند داراي قندي مشابه با عامل –   برخالف 
 نمی تواند داراي پیوند  سه گانه  در ساختار خود باشد –مانند    

 با جهش در اثر محیط داراي اشعه می تواند در ساختار پلی پپتید تولیدي تغییر قطعی ایجاد کند –   مانند 
هاي زیستی پیوندي ناپایدار با مکمل خود در یک رشته برقرار کندلو  فعالیت مولکتواند در اثر  می –    مانند 

 مورد                   2 مورد                          3 مورد                              4 مورد                 1  

www.konkur.in

forum.konkur.in



09149285452ک استاد غیاثی  زیست به سب

32 

  ....3 در ساختار جایگاه اتصال متیونین به مولکول رونویسی شده توسط انزیم -88

و حلقه اي دید د باز الی ی توان مانند اولین مولکول تولیدي مرحله نخست گلیکولیزم

 دو نوع  پیوند  را مشاهده کرد  که  در مدل واتسون و کریک دیده میشد  

بن را دید که توسط ار ان اي پلی مراز تشکیل شده اند دو نوع از هیدرات هاي کر

 در جایگاه هاي ریبوزوم پیوند هاي فسفو دي استري را براي انتقال امینو اسید جدا می کنند 

 مورد                 2 مورد                          3 مورد                              4 مورد                 1  

  .............. انزیم غیر پروتئنی هر ...........کننده   هر مولکول حاصل از انزیم رونویسی –89

سلولی  براي تولید انزیم برش دهنده دي ان اي  ایفاي نقش می کنند تک  در هر –  مانند 
 د کوچک بوده و  در طول تعییرات خود رونوشت اگزون را حفظ می کنن–    برخالف 

 از منافذ هسته  وارد هسته شده و ایفاي نقش می کنند –    مانند 
 .ود در انزیم سازنده لیگاز را ندارند درت تشکیل پیوندي مشابه پیوند موج ق–    برخالف 

         مورد         2 مورد                          3 مورد                              4 مورد                 1  

  ....سلول موجود در الیه میانی قلب  هر   چند مورد درست است ؟ –90

    باکاهش طول ساکومر هاي خود در کاهش حجم حفره هاي بزرگ تر قلب نقش دارد 
    با افزایش تکرار چرخه کربس میزان گاز اکسیژن محیطش را کم می کند 

سی را انجام داده و نوعی مولکول پیک تولید می کند     از روي بعضی ژن هاي خود همیشه رونوی
   در غشاي خود داراي مولکول هایی هستند که با بیشترین ماده الی ادرار عناصر مشابه دارند 
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  ......دریچه ابتداي مري ........ چند مورد درست است؟    دریچه انتهاي مري –91

 می باشد–    داراي لنفوسیت هاي بیشتري نسبت به 
 می باشد–    داراي مصرف کلسیم کمتري نسبت به 

 می باشد –    احتمال برخورد با اسید بیشتري نسبت به 
 نزدیک می باشد –قش تنفسی را دارد نسبت به    به قسمتی که مهمترین ن

 مورد                   2 مورد                          3 مورد                              4 مورد                 1       

  سه لختی  ............. چند مورد نادرست است ؟   دو لختی –92
 آن سارکومر وجود داردر چه هايه در تا است کیفاقد بافت -    مانند 

در سمت چپ بدن قرار دارد -    برخالف 
 شودی فشار خون در پشت آن باز مشی با افزا -     مانند 

 باشدیب مو لي که داراردیگ ی خون را از اندام م -    برخالف  
 در ابتداي انقباض نوعی حفره می تواند صدایی ایجاد کند -    مانند 

 مورد                   2 مورد                          3 مورد                              4 مورد                 1     

  ...........رگ منشا گرفته از شبکه اول مویرگی ............ چند مورد نادرست است ؟   سرخرگ آوران –93

 باشدیمادی زتی هماتوکريدارا -    همانند  
باشدی مي ارادری غچهی ماهي دارا -    برخالف 

شودی هم مدرازی انکی کربنمیتوسط آنزدي اکسید کربن زانی مینشتری دارد بانی که در آن جریدر خون -    همانند 
 اتصال داردیرگی شبکه موکیبا  تنها  -    مانند 

 باشد  داراي غشایی غیر زنده بین دو الیه خود می–    برخالف 
 الیه اي در خود دارد  که بافت ماهیچه و پیوندي را باهم دارد –   مانند 

 مورد                   2 مورد                          3 مورد                              4 مورد                 1       

  را انتظار داشت ؟.................. می توان................ایش     چند جمله درست نیست ؟ با افز–94
 افزایش احتمال ادم–  زیپوفی هتیفعال     
 ایمنی  کاهش - در خونتروژنی ني داراي مولکول هازانیم     
 در خونتوزیکاهش فاگوس - تخمدان  ي باال غده اي  هورمون مترشحه ازینوع     

ز پرتوهاي نوري جسم عدم تمرک–     اندازه قسمتی از چشم 
 کاهش اکسیژن خون –     فعالیت نوعی چرخه در گلبول قرمز بالغ 

 نوعی ماده آلی را در کبد  تولید –    نوعی ماده معدنی در کبد 
 مورد        2 مورد                          3 مورد                              4 مورد                 1  
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  قطعا ....  چند مورد درست اند ؟در یک فرد بالغ –95

 بعد از تشکیل تتراد و بعد از کراسینگ اور انجام میشود –     در مرحله تولید گامت جدا شدن کروموزوم همتا 
     در سلول هاي مخچه انتقال پیام عصبی در تمام سلول ها با سرعت یکسانی می باشد 

 افزایش فعالیت پمپ هایی در بعضی سلول ها دیده میشود –کشش گیرنده هاي مثانه      با افزایش 
  حداقل دو نوع ماده الی کمتر تولید می شوند -    با کاهش فعالیت کبد 

1                2                          3                                  4 

  .... یک مرد بالغ فقط    چند مورد درست است ؟در-34
  

    هورمون جنسی بعد از بلوغ از اندام تولید کننده اسپرماتید ترشح می شود 
    بعضی سلول  هاي اندام درك کننده رنگ سبز  در غشاي خود پمپ هایی را فعال تر می کنند 

   بعضی سلول هاي سوماتیک بیضه تتراد تشکیل میدهند 
 قلب تحت تاثیر انتشار بعضی مواد را از خود دفع میکنند    سلول هاي الیه ماهیچه اي

می شود که قدرت تراوش دارند    در قرنیه  مویرگ هایی پیدا 
 مورد                   2 مورد                          3 مورد                              4 مورد                 1   

  …اندامی که......... اندامی که –96
 پروالکتین تولید می کند  تحت تاثیر هیپوتاالموس می باشد –  برخالف -در مرد تولید هورمون ضد ادراري را دارد 

 در مرد تولید لنفوسیت تمایز یافته و بالغ میکند  داراي ماهیچه صاف است –  مانند -زن تولید گامت کامل می کند  
 اسپرم می سازد  قطعا تحت تاثیر هورمون هاي هیپوفیزي قرار میگیرد –  مانند -د در داخل خود سلول هاي هاپلوید دار

بعضی ترشحات نوعی غده درون ریز قرار دارد تحت تاثیر.  تولید گاسترین میکند –  برخالف  -تولید سورفاکتانت میکند 
ماده تسهیل کننده جذب نقش دارد حرکات کرمی شکل دارد در ترشح –  مانند -ترشحات برون ریز و درون ریز دارد 

 مورد                   2 مورد                          3 مورد                              4 مورد                 1       

  .......................................  جانداري که ؟. چند جمله  درست است -  97
  

را در هسته سلول هاي خود بدون مصرف اکسیژن شروع می کند کربوهیدرات شش کربنه  تجزیه نوعی –ارد لوله هاي مالپیگی د
از مواد معدنی مواد آلی تولید کند ،  می تواند بانوعی چرخه –در مجاورت ریبوروم هاي فعالش قرار دارد همیشه کروموزوم ان 

 عنوان ناقل به کار ببرد کروموزوم فرعی خود را به–هسته دارد ولی کربس ندارد 
 نمی تواند مواد معدنی را به آلی تبدیل کند –میتوکندري دارد ولی کالوین ندارد 

 میتواند  با یک والد در تولید مثل جنسی شرکت کند –تنفس پوستی دارد 
 در اندام خود ترکیبات کلسیمی را ذخیره کند –گیرنده فروسرخ دارد 
ر گیرنده بینایی خود  هزاران عدسی داشته باشد  در  ه–گیرنده فرابنفش دارد 
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 ؟ .  در زیر دیافراگم درست استنوعی غده چند جمله در مورد تمام ترشحات، –98

مجرایی به اولین قسمت روده بایک ترشح می شوند    از طریق 
   در دفع ماده  لیپیدي مضر نقش دارند 

   با افزایش خود باعث افزایش رنگ زردي پوست می شوند 
   توسط سلول هایی با فضاي کم ترشح می شوند

  از طریق نوعی بافت پیوندي بر سلول هاي هدف خود تاثیر می گذارند 
 مورد                   2 مورد                          3 مورد                              4                مورد 1       

  .................!،   ......................برخالف جانداري که ............... جانداري که    –99

 در وسط سلو لهاي منظم استخوانی خود لنفوسیت دارد– تخمدان و بیضه  دارد – کیفیت تنفسی دارد             کیسه هاي هوادار براي افزایش
 در انتهاي شبکه بسته سرخرگی تراوش را به میزان کم انجام می دهد – گیرنده هاي فرا بنفش دارد –با فرومون با بقیه ارتباط دارد 

 در لوله گوارشی خود داراي انزیم سلوالز می باشدی داشته رفتار دگر خواه-اده میکند  قطعات برگ را به عنوان کود براي پرورش قارچ استف
 قطعا در هیستون هاي خود مولکول داراي گروه امین می باشد–  پالزمید دارد - کروموزوم حلقی در سلول هاي خود دارد 

 سمی خون را کم کند  با غشاي گلبول هاي قرمز خود میزان ماده– ابشش دارد –پرده صماخ دارد 
 مورد                   2 مورد                          3 مورد                              4 مورد                1       

  …قطعا ............ ماهیچه  نوعی  با تغییر در وضعیت–100

 صفحه تیره کاسته میشود  از طول–   حرکت دهنده استخوان هاي نزدیک زیر زبانی 
 بر میزان کلسیم شبکه اندوپالسمی اطراف تار ها افزوده می شود –  حرکت دهنده استخوان هاي جفت نزدیک جناغ 

 نوعی بافت پوششی از سلول هایش می کاهد–انتهاي مري   
 در ماهیچه گردن طول سارکومر ها کوتاه میشود –  بین دستگاه گوارش و تنفس 

 مورد                   2 مورد                          3 مورد                              4 مورد                 1       

  .....................دار روبرو ، در لحظه ثبت شده   در نمو–101

هواي جاري وارد قسمت مبادله اي دستگاه  تنفس می شود 
ود  دیافراگم رشته هاي اکتین به میوزین نزدیک می شوند در  همه سلول هاي موج

فاصله  نوعی استخوان پهن با  دومین قسمت لوله گوارشی زیاد می شود 
فاصله بخش حفاظت کننده قمستی از نخاع با استخوان متصل به دنده ها کم می شود 
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  قطعا اتفاق نمی افتد ..................  چند مورد صحیح است ؟در یک نوار قلب طبیعی بین –102

  باز شدن دریچه هاي بین حفرات –    صداي اول  و صداي دوم 
اکتین مانند میوزین در دهلیز ها شروع کوتاه شدن رشته هاي -    صداي دوم و اول 

 افزایش نسبت نوار تیره به سارکومر در تارچه هاي  بطن ها -    دو انقباض متوالی بطن ها 
 افزایش دي اکسید کربن تولیدي در سلول هاي دهلیزي -   ابتدا و انتهاي سیستول بطن ها 

هاي ماهیچه اي ائورت  ذخیره انرژي توسط سلول -    ابتدا و انتهاي استراحت عمومی  
 مورد                   2 مورد                          3 مورد                              4 مورد                 1       

  
   چند در مورد ساختار قلب و رگ ها درست است ؟–103

 کند یب خارج نم از قلی کند ولیخون را از خود خارج مدهلیز ها                
 کنند ی ها به خود وارد مزی دهلقی و از طرکنند ی خارج مهمبطن ها خون را                
 مویرگ ها هستند  بدن موجود ي رگ هانیکوچکتر               

ستی متصل نزی سرخرگ به دهلچی و هطن  به بیاهرگی سچی ه           
 دارندامت از لحاظ اندازه و ضخی متفاوتي هاهواری دطن و بزیدهل  
 مورد                   2 مورد                          3 مورد                              4 مورد                 1       

  : چند مورد جمله زیر را صحیح کامل میکند -104
  دارند .....................مانند رگ هایی که .................رگ هایی که 

  می توانند لنفوسیت داشته باشند- مایعی غیر خون دارند –در درون انها انزیم کربنیک انیدراز دارند 
 می توانند بیشترن میزان اکسیژن را با نوعی پروتین ساختار چهارم منتقل کنند - به قلب وارد می شوند  –از قلب خارج می شوند 

 میزان اکسیژن کمتري نسبت به شش ها داشته باشند –  از قلب ماهی دور می شوند -ند به قلب ماهی وارد می شو
 قطعا میزان گلوکز زیادي  دارند – به کبد می روند –در تغذیه جنین تازه تشکیل نقش دارند 

 دارند هورمون هاي افزایش دهنده محرك زیادي – از هیپوفیز پسین دور میشوند –از هیپوفیز پیشین دور میشوند 
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   چند جمله زیر مربوط به گلبول هاي سفید و صحیح است ؟ -105

 کند ی ملی تبدنیا را به پروتئ هدی اسنوی امینی پروتئری غمی آنزر انها باوجود دمبوزومیر  
کند ی مدیرا تولاینترفرون  آلوده شود روسی اگر به و و داردی مختلف دو غشایی ياندامک ها  

 کنندی مدی تولیستی زي انرژژنی عدم حضور اکسدر 
...کندی  مدی کربن تولدی اکسي آب و ددر غشاي داخلی میتوکندري 

 مورد                   2 مورد                          3 مورد                              4 مورد                 1       

   با توجه به شکل مقابل چند  مورد صحیح است ؟-106
  

 به نوعی ترشحات غده غیر لنفی نیاز هست4 به 3براي تبدیل شماره 
 از ژن الزم است  به فعالیت نوعی پروتین حاصل2براي فعال شدن شماره 

 را تغییر بدهد 5 می تواند بار ها مولکول 5شماره ما قبل 
 می تواند در تغییرات فشار ابتدا و انتهاي مویرگ نقش داشته باشد 3شماره 

اندام هاي داراي سلول هاي ریز پرز دار  در فرایند هاي روبرو به نوعی می توانند موثر باشند 
که اندوپالسمی سلول هاي مولد تولید شود  می تواند در روي شب4شماره 

 مورد                   2 مورد                          3 مورد                              4 مورد                 1       

  ........... چند مورد نادرست است ؟ کبد  برخالف  طحال  و مانند کلیه –107

یرات  غلظت و فشار نوعی رگ منتهی به استخوان نقش داشته باشد می تواند در تغی
می تواند باعث افزایش نوعی ماده الی در سلول هاي مغز استخوان شود

داراي رگ هایی با نفوذ پذیري زیادي باشد 
می تواند با نوعی سلول درشت خوار سلول هاي اسیب دیده را تجزیه کند 

داراي دو شبکه مویرگی می باشد 
 مورد                   2 مورد                          3 مورد                              4 مورد                 1        

      استاد غیاثی     براي  تهیه پاسخنامه به کانال تلگرامی مراجعه فرمایین09149285452

www.konkur.in

forum.konkur.in



09149285452ک استاد غیاثی  زیست به سب

38 

  ............ایی می توان یافت که همه این سلول ها سلول ه........ درنوعی اندام –107
  

 در بین مراحل تقسیم داراي اینترفاز بوده و در مرحله دوم  رشد سانتریول ها را مضاعف می کنند -   لنفی 
 در لحظه همانند سازي ماده وراثتی خود فسفات ازاد سلول را در هسته افزایش می دهند-  گوارشی 

ی از واکنش هاي غیر چرخه اي تولید و مصرف اي تی پی را ممکن می سازند در مراحل-  ایمنی 
 ایمنی در رگ هاي خونی می توانند چرخه کربس را انجام دهند ي–  استخوانی 

   مورد               2 مورد                          3 مورد                              4 مورد                 1       

  ؟ چند مورد در مورد هر امینو اسیدي که از بطن چپ به نفرون کلیه راست می رود درست است–108

  در مرحله دوم بازجذب به رگ هاي داراي منفذ وارد می شوند 
 در مرحله تراوش با کمک نوعی مولکول نیتروژن دار به انتهاي نفرون وارد می شوند

وتی دارند که به کربن متصل هستند در دو سمت خود گروههاي متفا
 در سرخرگ اوران کمتر از سرخرگ وابران هستند

 مورد                   2 مورد                          3 مورد                              4 مورد                 1       

  
   ؟  یافت    چند مورد را در قسمت هاي مختلف شکل روبرو می توان–109
  

سلول هایی با قدرت انقباضی غیر ارداي 
سلول هاي پشتیبان شده با نوعی سلول غیر عصبی 

 سلولی زیاد سلول هاي با فضاي بین
سلول هاي با هسته چند قسمتی 

سلول هایی فاقد  کربس داراي احیاي پیرووات 
سلول هایی ریزپرز دار که در جذب متیونین نقش دارند 

   مورد 6 مورد            5 مورد                 4  مورد              3              مورد 2
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   ؟ چند مورد را در قسمت هاي مختلف شکل روبرو می توان  یافت   –110
  

سلول هایی با قدرت انقباضی غیر ارداي 
سلول هاي پشتیبان شده با نوعی سلول غیر عصبی 

ي بسن سلولی زیاد سلول هاي با فضا
سلول هاي با هسته چند قسمتی 

سلول هایی فاقد  کربس داراي احیاي پیرووات 
سلول هایی ریزپرز دار که در جذب متیونین نقش دارند 

   مورد 6 مورد            5 مورد                 4  مورد              3 مورد               2
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