 156کدام عبارت ،صحیح است؟
 )1در جیرجیرک ،گیرند ههای مکانیکی در محل اتصال پاهای جلویی به سینه قرار دارند.
 )2در ماهی ،هر یاختهای که با مادۀ ژالتینی کانال خ طجانبی در تماس است ،مژک دارد.
 )3در ماهی ،لوب بینایی از مخچه و مخ بزرگتر است و عصب بینایی از زیر به آن وارد م یشود.
 )4در مگس ،دارینه (دندریت) و جسم یاختهای هر گیرندۀ شیمیایی ،در درون موی حسی قرار دارد.
 157باتوجهبه شبکیۀ چشم یک فرد سالم ،کدام گزینه ،برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
"در گیرنده استوانهای  ............گیرندۀ مخروطی ،مادۀ حساس به نور "............
 )1نسبت به  -بیشتری یافت م یشود.

 )2همانند  -در مجاورت هسته قرار دارد.

 )3برعکس  -در نور کم ،از ویتامین  Aساخته م یشود.

 )4برخالف  -در یک انتهای یاخته وجود دارد.

 158کدام مورد ،در ارتباط با بخشهای چینخوردۀ درون یترین الیۀ دیوارۀ قلب انسان نادرست است؟
 )1ساختارهای متفاوتی را به وجود آورد هاند.
 )2از یاختههایی با فواصل بینیاختهای اندک تشکیل شد هاند.
 )3توسط بافتی حاوی رشتههای کالژن ضخیم ،مستحکم شد هاند.
 )4یاختههای آن توسط صفحات بینابینی به یکدیگر مرتبط شد هاند.
 159باتوجهبه مطالب کتب درسی ،چند مورد ،عبارت زیر را بهطور مناسب کامل م یکند؟
"همۀ یاختههای خونی انسان که  ............دارند"............ ،
الف) هستۀ دو قسمتی  -برخالف همۀ یاختههای خاطره ،در داخل مغز استخوان تمایز م ییابند.
ب) هستۀ چند (بیش از دو) قسمتی  -برخالف همۀ یاختههای پادتنساز ،با حرکات آمیبی ذرات بیگانه را م یخورند.
ج) دانههای تیر های در میانیاخته  -همانند بعضی از یاختههای بیگانهخوار ،م یتوانند باعث افزایش نفوذپذیری رگها شوند.
د) دانههای روشنی در میانیاخته  -همانند بعضی از یاختههای تولیدکننده اینترفرون  ،IIدر دفاع غیراختصاصی شرکت م یکنند.
1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 160مه مترین مرحله در ساخت انسولین به روش مهندسی ژنتیک ،کدام است؟
 )1انتقال ژن زنجیر ههای  Aو  Bانسولین بهطور جداگانه به دیسک (پالزمید)
 )2برقراری پیوندهای شیمیایی بین زنجیر ههای  Aو  Bانسولین
 )3جم عآوری زنجیر ههای پل یپپتیدی ساختهشده در باکتری
 )4انتقال دیسک (پالزمید)های نوترکیب به باکتری
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کدام عبارت ،دربارۀ یاختۀ بزرگتر موجود در دانۀ گردۀ رسیدۀ الله ،صحیح است؟
 )1در درون کیسۀ گرده ،رشد و تمایز خود را آغاز م یکند.
 )2با انجام چندین تقسیم متوالی ،شروع به رشد م ینماید.
 )3در هنگام رشد و تمایز ،حاوی سه هستۀ ت کالدی (هاپلوئیدی) است.
 )4در درون لولۀ گرده ،با تقسیم رشتمان (میتوز) ،دو یاختۀ جنسی را ایجاد م یکند.

 162کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر ،نامناسب است؟
"بهطور معمول ،از پنجمین روز دورۀ جنسی در یک فرد بالغ ،تا زمانی که الیههای یاختهاِی انبانک (فولیکوِل ) در حال رشد ،نوعی
هورمون ترشح م یکنند"............ .
 )1بهطور حتم ،از رشد و تمایز ما میاختههای (اووسیت)های ثانویۀ دیگر ،جلوگیری م یشود.
 )2بهطور حتم ،در دیوارۀ داخلی رحم ،اندوختۀ خونی زیادی به وجود م یآید.
 )3در مواقعی هورمونهای محرک غدد جنسی ،افزایش م ییابند.
 )4در مواقعی ترشح هورمون آزادکننده کاهش م ییابد.
 163در ارتباط با قلب انسان ،چند مورد عبارت زیر را بهطور مناسب کامل م یکند؟
"در هر زمانی که دریچههای سینی  ............همانند هر زمانی که دریچههای دولختی و سهلختی ............ ،بهطور حتم "............
الف) بازند  -بازند  -خون وارد دهلیزها م یشود.
ب) بازند  -بستهاند  -فشارخون بطنها در حد پایینی قرار دارد.
ج) بستهاند  -بازند  -خون به درون بطنها وارد
د) بستهاند  -بستهاند  -دهلیزها در حالت استراحت به سر م یبرند.
1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 164کدام مورد ،دربارۀ هر اندام لنفی که خون خار جشده از آن ،به سیاهرگ باب م یریزد ،صحیح است؟
 )1در نیمه راست بدن و باالتر از کولون افقی قرار دارد.
 )2در آزادسازی آهن موجود در یاختههای خونی مرده ،نقش مؤثری دارد.
 )3تولیدات خود را ابتدا به مجرای لنفی و در نهایت به نوعی بافت پیوندی وارد م یکند.
 )4یاختههایی تولید م یکند که م یتوانند مولکولهایی مشابه با مولکولهای موجود در سطح خود ترشح نمایند.

 165کدام گزینه ،باتوجهبه شکل زیر ،درست است؟
 )1یاختههای بخش  ۳برخالف یاختههای بخش  ،۴فضای بینیاختهای بسیار اندکی دارند.
 )2یاختههای بخش  ۴همانند یاختههای بخش  ،1در بخش مرکزی خود هستۀ درشتی دارند.
 )3یاختههای بخش  ۱برخالف یاختههای بخش  ،۲بر روی سحلح خود ترکیبی لیپیدی ترشح م یکنند.
 )4یاختههای بخش  ۲همانند یاختههای بخش  ،۳بافتهای الزم برای افزایش زیاد قطر ساقه را فراهم
م یکنند.
 166کدام عبارت ،نادرست است؟
 )1در گیاه ذرت برخالف گیاه رز ،در شدت نور زیاد میزان فتوسنتز افزایش چش مگیری م ییابد.
 )2در گیاه رز همانند گیاه آناناس ،تنفس نوری فقط در درون سبزدیسه (کلروپالست) به انجام م یرسد.
 )3در گیاه آناناس همانند گیاه ذرت ،میزان  CO۲در محل فعالیت آنزیم روبیسکو باال نگه داشته م یشود.
 )4در گیاه آناناس برخالف گیاه رز ،مراحل مربوط به تثبیت کربن ،در بخشهای مختلف یک یاخته صورت م یگیرد.
 167چند مورد ،در ارتباط با یک خانم باردار صحیح است؟
الف) در طی تمایز یاختههای تودۀ درونی جفت به وجود م یآید.
ب) با شروع تمایز جفت ،اندا مهای اصلی جنین شروع به تشکیل شدن م یکنند.
ج) با شروع ترشح آنزی مهای الیۀ تروفوبالست ،زوائد انگشت یشکل تشکیل م یشود.
د) با اتصال بالستوسیست به یاختههای جدار رحم ،نتیجۀ تست سنجش  HCGمثبت م یگردد.
1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 168مطاب ق با مطالب کتاب درسی ،کدام عبارت ،دربارۀ هر نوع جاندار خا کزی صادق است که م یتواند با تولید پروتئینهایی سمی،
حشرات مضر برای گیاهان زراعی را از بین ببرد؟
 )1بهطور معمول ،ذرات بزرگ غذایی را با درونبری جذب و مواد زائد را با برونرانی دفع م یکند.
 )2همواره از طری ق تغییر در پایداری رنا ( )RNAیا پروتئین ،فعالیت ژ نهای خود را تنظیم م یکند.
 )3در شرایطی ،مواد شیمیایی جهشزا پس از عبور از غشاهایی ،ژ نهای آن را تحتتأثیر قرار م یدهند.
 )4ممکن است در یک منطقۀ از ژنگان (ژنوم) آن ،یک رشتۀ دنا ( )DNAو در منطقۀ بعد ،رشتۀ دیگر دنا الگو باشد.
 169کدام عبارت ،دربارۀ هر نوکلئوتید موجود در بدن یک فرد سالم درست است؟
 )1نوعی باز آلی با ساختار حلقهای دارد که به ریبوز متصل است.
 )2واحد تکرارشوندۀ نوعی بسپار (پلیمر) محسوب م یشود.
 )3در طى مرحلۀ هوازی تنفس یاختهای تولید م یگردد.
 )4در ساختار خود گروه یا گرو ههای فسفات ،دارد.

 170کدام عبارت ،در ارتباط با مراحل ترجمه نادرست است؟
 )1اغلبtRNAهایی که توانایی اتصال به رمزه (کدون) رنا را دارند ،ابتدا به جایگاه  Aرناتن (ریبوزوم) وارد م یشوند.
 )2بعضی ازtRNAهایی که وارد جایگاه  Aرناتن (ریبوزوم) م یشوند .با رمزه (کدون) ارتباط مکملی برقرار م یکنند.
 )3هر  tRNAکه ارتباط خود را با زنجیر های از آمینواسیدها قطع م یکند ،به جایگاه  Eرناتن (ریبوزوم) منتقل م یشود.
 )4هر  tRNAکه پس از تکمیل رناتن (ریبوزوم) در جایگاه خود مستقر م یشود ،م یتواند به توال یای از آمینواسیدها اتصال یابد.
 171در مهر ههای نوعی جانور ماده ،اثری از رسوب نم کهای کلسیم یافت نم یشود ،چند مورد ،درباره این جانور صحیح است؟
الف) با فشار جریان آب به سمت بیرون ،به سمت مخالف حرکت م ینماید.
ب) م یتواند تخم کهایی با اندوختۀ زیاد و دیوار های چسبناک و ژلهای تولید کند.
ج) خون از سینوس سیاهرگی ،ابتدا به حفرۀ کوچ کتر قلب وارد م یشود.
د) توسط ساختار ویژ های ،محلول نمک بسیار غلیظ را به روده ترشح م یکند.
1 )1

2 )2

3 )3

4 )4
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 173کدام گزینه ،برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟(با تغییر)
"در هر یاختۀ انسان که  ............یافت م یشود ............ .نیز تولید م یگردد".
 - HDL )1پپسینوژن

 )2کلسترول  -آلدسترون

 )3نم کهای صفراوی  -کلسترول

 )4کیلومیکرون  -گاسترین

 174کدام گزینه ،عبارت زیر را بهطور نامناسب کامل م یکند؟(با تغییر)
"همۀ اندا مهایی که با تولید نوعی پیک شیمیایی یکسان ،تعداد فراوانترین یاختههای خونی انسان را تنظیم م یکنند"............ ،
 )1در تنظیم میزان یونهای خون نیز نقش دارند.
 )2جزی از دستگاه درونریز بدن هستند.
 )3تحتتأثیر بخش همیشه فعال دستگاه عصبی محیطی قرار دارند.
 )4هر یک با تغییر در مقادیر چش مگیری از نوعی مادۀ دفعی نیتروژ ندار ،از سمیت آن م یکاهند.

 175چند مورده در ارتباط با فرآیند همانندسازی در یوکاریو تها صحیح است؟
الف) آنزیمی که پیوندهای فسفودیاستری را برقرار م یکند ،انرژی فعالسازی واکنش را کاهش م یدهد.
ب) آنزیمی که نوکلئوتیدها را به صورت مکمل روبهروی هم قرار م یدهد ،تنها آنزیم دوراهی همانندسازی محسوب م یشود.
ج) آنزیمی که باعث جداشدن هیستونها از مولکول دنا ( )DNAم یشود .مارپیچ دنا ( )DNAو دو رشتۀ آن را از هم جدا م یکند.
د) آنزیمی که از وقوع جهش در مادۀ ژنتیکی ممانعت به عمل م یآورد .م یتواند نوکلئوتیدها را به صورت ت کفسفاته به رشتۀ
پل ینوکلئوتیدی متصل نماید.
1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 176کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر ،مناسب است؟
"در دستگاه عصبی مرکزی گوسفند ،یکی از بخشهایی که مجاور ساقۀ مغز است و با ترشح پیک دور ُب رد ،فعالیتهای بدن را
تنظیم م یکند ،در  ............قرار دارد".
 )1کنار لو بهای بویایی
 )2فضایی محتوی شبکههای مویرگی و اجسام مخطط
 )3مجاورت بطنهای جانبی مغز
 )4مجاورت دو تا از برجستگ یهای بزرگتر مغز میانی
 177بهطور معمول ،کدام گزینه درست است؟(با تغییر)
 )1هر گیاهی که گل دوجنسی و گلبرگهای جدا از هم دارد ،دانههای گرد های با دیوارۀ متخلخل تولید م یکند.
 )2هر گیاهی که برای گلدادن به گذراندن یک دوره سرما نیاز دارد .در سال دوم ،رشد رویشی و زایشی م ینماید.
 )3هر گیاهی که ساقۀ افقی تخص صیافتهای در زیر زمین دارد ،گلهایی کام ًال وابسته به باد برای گرد هافشانی تولید م یکند.
 )4هر گیاهی که توانایی تولید دانهای با رویش زیرزمینی دارد ،در مرکز ریشه ،دارای آرایش ستار های آوند چوبی است.
 178کدام عبارت ،باتوجهبه عوامل مؤثر بر جمعیت نادرست است؟
 )1عاملی که افراد سازگارتر با محیط را برم یگزیند ،بهطور حتم ،بر تغییر ژنوتیپ فرد ب یتأثیر است.
 )2عاملی که خزانۀ ژنی جمعیت را غن یتر م یسازد ،م یتواند در شرایطی توان بقای جمعیت را افزایش دهد.
 )3عاملی که باعث شبیهشدن خزانۀ ژنی دو جمعیت م یشود ،در اغلب موارد ،تعادل ژنی را در جمعیتها برقرار م یکند.
 )4عاملی که باعث تغییر فراوانی دگر های (اللی) جمعیت ،بر اثر رویدادهای تصادفی م یشود ،بهطور حتم ،در جمعیتهای
کوچک تأثیر بیشتری م یگذارد.

 179چند مورد ،برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
"هر جانداری که م یتواند همه یا بخشی از مواد غذایی مورد نیاز خود را از گیاهان به دست آورد"............ ،
الف) رشتههای ظریفی به درون ریشۀ گیاه م یفرستد.
ب) از نظر تولید ماده آلی از مواد معدنی ،ناتوان است.
ج) نیتروژن جو را به نیتروژن قابلاستفاده گیاه تبدیل م یکند.
د) به کمک ترکیبی فسفا تدار ،مولکولی دو نوکلئوتیدی م یسازد.
1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 180باتوجهبه مراحل تولید زامه (اسپرم) در یک فرد بالغ ،کدام عبارت صحیح است؟
 )1همۀ یاختههایی که دوالد (دیپلوئید) هستند ،از هم جدایند و تقسیم کاستمان (میوز) انجام م یدهند.
 )2همۀ یاختههایی که فا متن (کروموزوم) غیرمضاعف دارند ،توسط تقسیم کاستمان (میوز) به وجود آمد هاند.
 )3همۀ باختههایی که ت کالد (هاپلوئید) هستند ،همواره هستۀ فشرد های دارند و توسط یاختههای ویژ های تغذیه م یشوند.
 )4همۀ یاختههایی که فا متن (کروموزوم) مضاعف دارند ،محتوِی هستهای غیرفشرد هاند و به یاختههای دیگر متصل هستند.
 181کدام عبارت درست است؟
 )1جهش دگرمعنا برخالف جهش ب یمعنا ،به تغییر محصول حاصل از رونویسی م یانجامد.
 )2جهش دگرمعنا همانند جهش خاموش ،به تغییر تعداد نوکلئوتیدهای ژن م یانجامد.
 )3جهش حذف همانند جهش ب یمعنا ،به تغییر پل یپپتید ساختهشده م یانجامد.
 )4جهش خاموش برخالف جهش حذف ،منجر به تغییر در نوع آمینواسید م یشود.
 182کدام گزینه ،برای تکمیل عبارت زیر ،نامناسب است؟
"در صورت ابتالی پسری بالغ به پرکاری غدۀ  ............بیشتر م یشود و در صورت ابتالی پسر بالغ دیگری به ک مکاری این غده
 ............افزایش خواهد یافت".
 )1تیروئید ،میزان ترشح انسولین  -دمای بدن
 )2پاراتیروئید ،احتمال بیماری قلبی  -احتمال مشکالت تنفسی
 )3فوقکلیه ،احتمال ابتال به بیمار یهای عفونی  -احتمال اختالالت تولیدمثلی
 )4ترشحکنندۀ هورمون رشد ،تولید یاختههای جدید ،استخوانی  -شکنندگی استخوانها

 183چند مورد ،در خصوِص

زنجیرۀ انتقال الکترون موجود در یاختۀ عضله توأم انسان صحیح است؟

الف) فقط از مولکولهای حامل الکترون موجود در راکیزه (میتوکندری) استفاده م یشود.
ب) بخشی از مسیر رسیدن الکترونها ،از حاملین مختلف الکترون به پذیرند ههای نهایی آن ،مشترک است.
ج) فقط یونهای اکسید در ترکیب با پروتونهای بخش خارجی راکیزه (میتوکندری) ،آب را تشکیل م یدهند.
د) انرژی الزم برای پمپکردن پروتونها به فضای بین دو غشاء راکیزه (میتوکندری) ،از مولکولهای حامل الکترون تأمین م یشود.
1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 184مطاب ق با مطلب کتاب درسی ،در یک منطقۀ ماالریاخیز ،مادر خانواده به سبب شکل گویچههای قرمز خود ،در معرض خطر ابتال به
بیماری ماالریا قرار دارد ،درحال یکه پدر نسبت به این بیماری مقاوم است .تولد کدام فرزند در این خانواده ممکن است؟
 )1دختری تمامًا دارای گویچههای قرمز طبیعی و مقاوم نسبت به بیماری ماالریا
 )2پسری در معرض خطر ابتال به بیماری ماالریا و دارای گویچههای قرمز کام ًال طبیعی
 )3دختری در معرض خطر مرگومیر در سنین پایین و دارای گویچههای قرمز کام ًال غیرطبیعی
 )4پسری تمامًا دارای گویچههای قرمز غیرطبیعی و بسیار حساس نسبت به کمبود اکسیژن محیط
 185کدام گزینه ،عبارت زیر را به درستی تکمیل م یکند؟
"نوعی هورمون گیاهی که "............
 )1در کشاورزی به عنوان علفکش استفاده م یشود ،از سوختهای فسیلی نیز آزاد م یگردد.
 )2برای تولید میو ههای بدون دانه بهکار م یرود ،در شرایط نامساعد نیز به حفظ آب گیاه کمک م یکند.
 )3از جوانه رأسی به جوانههای جانبی م یرود ،باعث انجام یکی از رو شهای تکثیر رویشی در گیاهان م یشود.
 )4در شرایط نامساعد مانع تولید و رهاشدن آمیالز در جوانههای غالت م یشود ،در بافتهای آسیبدیده نیز افزایش م ییابد.
 186کدام گزینه ،برای تکمیل عبارت زیر ،نامناسب است؟
"در واحدهای تکرار ِی تارچۀ یک عضله دلتایی ،رشتههایی متشکل از اجزای کرویشکل وجود دارد .این رشتهها در هنگام
"............
 )1انقباض ،از وسعت نوار روشن م یکاهند.
 )2استراحت ،در بخشی از نوار تیره یافت م یشوند.
 )3انقباض ،به رشتههای مشابه خود نزدیک م یشوند.
 )4استراحت ،از طری ق سرهای خود ،از نوعی رشتههای پروتئینی جدا م یگردند.

 187باتوجهبه مطالب کتاب درسی ،چند مورد در خصوص برگ گیاه ادریسی درست است؟
الف) قند پنجکربنی دوفسفاته و گروه فسفات ،از محصوالت نهایی یک مرحله محسوب م یشوند.
ب) در واکنشهای وابسته به نور ،همراه با ساختهشدن  ATPمولکول آب نیز تولید م یشود.
ج) نوعی پروتئین غشایی ،ترکیبی کربندار را به راکیزه (میتوکندری) وارد م ینماید.
د) در طی واکنشهای تولید و مصرف مولکولی چهارکربنی CO۲ ،آزاد م یشود.
1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 188باتوجهبه نمودار توزیع فراوانی رنگ ذرت (صفت چندجایگاهی) در کتاب درسی ،کدام عبارت صحیح است؟
 )1ژ ننمودی (ژنوتیپی) حاوی همۀ انواع دگره (الل)ها در بخش  ۴وجود
دارد.
 )2ژ ننمود (ژنوتیپ)هایی با سه جایگاه ژنی ناخالص ،در بخش  ۲وجود
دارد.
 )3هر ژ ننمود (ژنوتیپ) در بخش  ،۳بهطور حتم یک جایگاه ژنی ناخالص
دارد.
 )4هر ژ ننمود (ژنوتیپ) در بخش  ،5بهطور حتم در هر جایگاه ژنی ،دگره
(الل) بارز دارد.
 189یاختههای گیاهی ممکن است با دور نگهداشتن محصوالت مضر حاصل از رو شهایی برای تأمین انرژی ،به حیات خود ادامه دهند.
در همۀ این رو شها ،ه مزمان با به وجود آمدن  ............م یشود.
 N AD + ،CO۲ )1تولید

 )2نوعی قند سهکربنی ATP ،مصرف

 ،N AD + )3ترکیب نهایی تولید

 )4ترکیب سهکربنی NADH ،مصرف

 190کدام مورد ،وجه مشترک هر دو نوع تنظیم مثبت و منفی رونویسی در باکتری اشرشیاکالی محسوب نم یشود؟
 )1هر پروتئینی که به نواحی خاصی از را هانداز متصل م یشود ،رنابسپاراز را به محل را هانداز هدایت م یکند.
 )2هر پروتئینی که به نوعی قند دیساکاریدی اتصال م ییابد ،بر فعالیت آنزیم رونویس یکننده تأثیر م یگذارد.
 )3هر پروتئینی که بر روی توالی خاصی از  DNAقرار م یگیرد ،ژن یا ژ نهای آن توسط یک نوع رنابسپاراز ،رونویسی شد هاند.
 )4هر پروتئینی که ژ نهای مربوط به تجزیۀ نوعی قند را رونویسی م یکند ،به کمک توال یهای ویژ های در دنا ( ،)DNAجایگاه
آغاز رونویسی ژ نها را شناسایی م یکند.

 191چند مورد ،برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟
"در یک فرد سالم و بالغ ،خارج یترین یاختههای استخوانی موجود در تنۀ استخوان ران ،بهطور حتم "............
الف) تیغههای استخوانی نامنظم را احاطه کرد هاند.
ب) بر روی دایر های با مرکزیت مجرای هاورس قرار گرفتهاند.
ج) در سمت داخِل یاختههای پهن و نزدیک به هم واقع شد هاند.
د) در نزدیکی رگهای خونی و با فاصله زیادی از مغز قرمز قرار گرفتهاند.
1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 192کدام عبارت ،صحیح است؟
"در مرگ برنامهریزی شدۀ یاختهای  ............بافتمردگی"............ ،
 )1برخالف  -ابتدا غشاء یاخته تغییر م ینماید.
 )2همانند  -پاسخهای التهابی شدیدی رخ م یدهد.
 )3برخالف  -اثرات مثبتی برای بدن ایجاد م یشود.
 )4همانند  -ابتدا پروتئینهای تخریبکننده شروع به فعالیت م یکنند.
 193کدام عبارت ،برای کاملکردن عبارت زیر مناسب است؟
"بهطور معمول در برگ خرزهره ............ ،یاختههای سامانۀ بافت  ............بهطور حتم"............ ،
 )1رایجترین  -زمینهای  -م یتوانند در صورت لزوم تقسیم و تکثیر شوند.
 )2اصل یترین  -آوندی  -م یتوانند شیرۀ گیاهی را در همه جهات جابهجا نمایند.
 )3مستحک مترین  -زمینهای  -دیوا ر های از رسوبات لیگنین با اشکال متفاوت دارند.
 )4فراوانترین  -پوششی  -در سبزدیسه (کلروپالست)های خود ،ساختا رهای غشایی و کیسهمانند و متصل به هم دارند.
 194در نوعی کرم ،هیچیک از چهار روش اصلی تنفس مشاهده نم یگردد .کدام مورد ،دربارۀ این جاندار صادق است؟
 )1حفرۀ عمومی بدن ،عالو هبر گوارش ،وظیفۀ گردش مواد را برعهده دارد.
 )2آب اضافی بدن از طری ق شبکهای از کانالها ،به خارج دفع م یشود.
 )3تحریک در هر نقطه از بدن ،در همۀ سطح آن منتشر م یگردد.
 )4همولنف مستقیمًا در مجاورت یاختههای بدن جریان م ییابد.
 195باتوجهبه بیمارهاِی هموفیلی و داس یشدن گلبولهای قرمز ،در صورت ازدواج هر زن و مرد سالمی با یکدیگر ،تولد کدام فرزند
ممکن است؟
 )1پسری بیمار و ناخالص

 )2دختری بیمار و خالص

 )3پسری سالم و ناخالص

 )4دختری سالم و خالص

 196کدام مورد را نم یتوان دربارۀ مردی با گروه خونی  O+و درگیر با مشکل انعقاد خون ،بهطور حتم بیان داشت؟
 )1بر روی فا متن (کروموزوم) شمارۀ  ،۹دارای دگرۀ (الل) گروه خونی است.
 )2بر روی نوعی فا متن (کروموزوم) جنسی آن ،دگر های (اللى) نهفته قرار گرفته است.
 )3بر روی یکی از بلندترین فا متن (کروموزوم)های موجود در کاریوتیپ آن ،ژن  Dواقع شده است.
 )4گویچههای قرمز کربوهیدرا تدار آن ،از یاختههایی با توانایی تولید چندین نوع یاخته ایجاد شد هاند.
 197باتوجهبه شکل زیر که بخشی از دستگاه گردش مواد انسان را نشان م یدهد ،چند مورد صحیح است؟
الف) بخش  ۲همانند بخش  ،۱ابتدا خون را به دهلیز راست وارد م ینماید.
ب) بخش  ۲همانند بخش  ،۱ابتدا خون نواحی چپ قلب را دریافت م ینماید.
ج) بخش  ۱برخالف بخش  ،۲در ایجاد صدای کوتا هتر و واضح قلب نقش دارد.
د) بخش  ۱برخالف بخش  ،۲ابتدا خون را به نواحی چپ قلب هدایت م یکند.
1 )1
2 )2
3 )3
4 )4
 198با در نظر گرفتن اینکه ژ ننمود (ژنوتیپ) دروِن دانۀ (آندوسپر ِم ) گل میمونی  WRRاست .کدام ژ ننمود (ژنوتیپ) به ترتیب برای
دانۀ گرده و کاللۀ گل میمونی مورد انتظار است؟
 RW )1و RR

 RR )2و RW

 RW )3و WW

 RR )4و WW

 199کدام عبارت ،نادرست است؟
"در برگ لوبیا ،با عبور الکترونها از  ............غشاء تیالکوئید است ............ ،م یشود".
 )1دو جزء (ساختار) متوالی از زنجیرۀ انتقال الکترون که متصل به سطح خارجی  NADPH -تولید
 )2یک جزء (ساختار) از زنجیرۀ انتقال الکترون که متصل به سطح داخلی  -الکترونها به فتوسیستم  Iمنتقل
 )3یکی از اجزا (ساختارهای) زنجیرۀ انتقال الکترون که متعل ق به هر دو  -بر میزان پروتونهای درون تیالکوئید افزوده
 )4یکی از اجزا (ساختارهای) زنجیرۀ انتقال الکترون که در تماس با فسفولیپیدهای دو الیه  -تجزیه نوری آب انجام
 200کدام مورد ،بهطور حتم مربوط به تنظیم بیان ژن پیش از رونویسی است؟
 )1میزان دسترسی پیشماده به آنزیم
 )2اتصال رناهای کوچک به نوعی ریبونوکلئی کاسید
 )3تغییر در فشردگی واحدهای تکراری در رشتۀ کروماتین
 )4افزایش طول عمر مولکول میانجی دنا ( )DNAو رناتن (ریبوزوم)

 201کدام عبارت ,در ارتباط با بیشترین گیاهان روی کرۀ زمین نادرست است؟
 )1بیشترین جذب کاروتنوئیدهای آنها ،فقط در محدودۀ آبی و سبز نور مرئی است.
 )2مجموعه یاختههای حاصل از هر نوع تخم آنها ،نسبت به هم عملکرد متفاوتی دارند.
 )3حضور نوعی ترکیب شیمیایی م یتواند سبب توقف رشد در بخشهایی از پیکر آنها شود.
 )4جذب کربن دیاکسید ،فقط از طری ق یاختههای تمایزیافتۀ اندا مهای هوایی صورت م یگیرد.
 202کدام گزینه ،عبار ِت زیر را بهطور مناسب کامل م یکند؟
"در هر بارگیری "............
 )1جریان تود های باعث حرکت مواد به سمت محل مصرف م یشود.
 )2شیرۀ گیاهی از یاختهای زنده به یاختهای مرده منتقل م یشود.
 )3شیرۀ گیاهی با صرف انرژی ،به درون آوند وارد م یشود.
 )4آب از نوعی آوند به نوعی دیگر انتقال م ییابد.
 203چند مورد ،در ارتباط با رگهایی که در دیوارۀ خود ،اغلب گیرند ههای حساس به کمبود اکسیژن را جای م یدهند ،صحیح است؟
الف) در برش عرضی بیشتر به شکل گرد دیده م یشوند.
ب) بیشتر در قسمتهای سطحی هر اندام قرار گرفتهاند.
ج) از نظر فاصلۀ بین یاختههای دیوارۀ خود ،گرو هبندی شد هاند.
د) در دیوارۀ خود مقدار زیادی بافت پیوندی و بافت ماهیچهای دارند.
1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 204کدام مورد ،دربارۀ همۀ جانورانی صحیح است که در برابر افراد گونههای دیگر از قلمرو خود دفاع م یکنند؟
 )1در هر بار غذایابی ،بیشترین انرژی خالص را دریافت م یکنند.
 )2با استفاده از آزمون و خطا به هر محرک ب یاثری ،پاسخ غریزی م یدهند.
 )3در انتخاب جفت نقش مؤثری دارند و هزینۀ پرورش زاد هها را م یپردازند.
 )4با چش مپوشی از محرکهای ب یاهمیت ،انرژی خود را صرف انجام فعالیتهای حیاتی م یکنند.
 205کدام عبارت ،در ارتباط با پارامسی نادرست است؟
 )1نوعی کریچه (واکوئل) دفعی ،در تنظیم فشار اسمزی آن نقش دارد.
 )2نوعی کریچه (واکوئل) گوارشی ،ذر ههای غذایی را از حفره گوارشی دریافت م ینماید.
 )3نوعی کریچه (واکوئل) غیرانقباضی ،محتویات خود را از طری ق منفذی به خارج م یریزد.
 )4نوعی کریچه (واکوئل) موجود در انتهای حفرۀ دهانی ،م یتواند محتویات نوعی اندامک را دریافت کند.

