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2 ةارـشم ةرچــدفت  

  .گيرند و متخلفين تحت پيگرد قانوني قرار مي) حتي با ذكر منبع(يا بعد از برگزاري آزمون، براي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي ممنوع است  ، قبل و...)الكترونيكي و (حق چاپ، تكثير و انتشار سواالت به هر روش 

  :داوطلبي ةشمار        :نام خانوادگي    :نام

.شودمملكت اصالح مي ،اگر دانشگاه اصالح شود
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  عنوان مواد امتحاني، تعداد، شمارة سؤاالت و مدت پاسخگويي
 مدت پاسخگويي ةتا شمار ةاز شمار تعداد سؤال مواد امتحاني  رديف

  دقيقه 50  130  101  30  اترياضي  1
  دقيقه 40  180  131  50  شناسي زيست  2

 



  رياضي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2صفحه 

naه ــة دنبالـن جملـريـت وع كوچكــمجم  - 101 n n= − +22 35 ـ  17 ـ ا جملـب ـ ة چهلــ ـ م دنبالــ ـ ة بازگشتــ   يــ
b =1 1 ; n nb b (n )+ = + +1   كدام است؟  1

1 (684     2 (648   
3 (486     4 (468   

xاگر   -102 y+ = xyو 19 = 9 xباشد، حاصل    x y y+  كدام است؟  
1 (65     2 (7    
3 (75     4 (8    

]حاصل   -103 ]
x

x x
lim

x+→

−

−

3
23

81
9

  كدام است؟  ،

1 (15     2 (/13 5   
3 (/−13 5     4 (−15   

اگر   -104
h

f (h )
lim

h→

− + =2 2 8


yباشد، مشتق   f (x)
f (x)

= −3 xدر  32 =   كدام است؟  2−
1 (14      2 (15    
3 (16      4 (17    

AB مطابق شكل زير، ABCالزاوية  در مثلث قائم  -105 = ACو 3 = 2  42برابـر   ABDحت مثلـث   اگر مسا. است  
  كدام است؟  HCDباشد، مساحت مثلث 

1 (32   
2 (52   
3 (48   
4 (38   

  
  

fفاصلة نقطة ماكسيمم نسبي تابع   -106 (x) x x x= + + − 24  از نيمساز ناحية اول دستگاه مختصات چقدر است؟  4

1 (−2 2 1     2 (+2 2 1   
3 (+2 2     4 (−2 2   

xهـاي مختصـات و خـط     اي كه در ناحية اول دستگاه مختصات بر محـور  اختالف مساحت دو دايره  -107 y+ =3 4 24 
  .)فرض كنيد 3را  π(مماس هستند، كدام است؟ 

1 (24      2 (36    
3 (42     4 (63    

)Aدر مثلثي با رئوس   -108 , )4 )Bو 2 , )2 4 )Cو    , )− −2 هـاي مثلـث تـا محـل برخـورد       محل برخورد ميانه ةفاصل 2
  ع مثلث چقدر است؟ هاي اضال عمودمنصف

1 (2 15
11     2 (2 11

15   

3 (15 2
11     4 (11 2

15   
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  رياضي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3صفحه 

روز باد بادكنك به نصـف روز   پس از طي چند شبانه. دهد درصد باد خود را از دست مي 4روز  بادكنكي در هر شبانه  -109
log/رسد؟  اول مي )=2 3  و/(log =3 47  

1 (1     2 (2   
3 (5     4 (15   

cosيز معادله هاي متما مجموع تمام ريشه  -110 x sin x+ = 21 4 ]در بازة  2 , ]π2  كدام است؟  
1 (π4     2 (π6   
3 (π3     4 (π5   

P(B)اگر   -111 = 1
P(Bو  5 | A) = 1

P(Aو  6 B)− = 1
P(Aباشد، حاصل  4 B)′  كدام است؟  

1 (9
2     2 (9

1   

3 (11
2     4 (7

1   

fق براي تابع نمودار تابع مشت  -112 (x) x ( x)= − − 23 xدر همسايگي  2 =   كدام است؟  ،2

1 (  2 ( 3 (  4 (  
fدر تابع   - 113 (x) x x= − xاي در  مجموع مقادير آهنگ تغيير لحظه 23 = ]و آهنگ متوسط در بـازه   2 ],−3 2 

  كدام است؟ 
1 (15     2 (13   
3 (14     4 (12   

xاگر تابع   -114 ax b
f (x)

cx

+ +=
+

22
,N(Cو M(a,b)يك تابع خطي گـذرا بـر نقـاط     g(x)يك تابع هماني و  3 )3   
)gباشد، حاصل  ) g( )× −2   كدام است؟  2

1 (45     2 (4      
3 (35     4 (3    

ع ــابـاگر ت  - 115
ax ; x

f (x) c
bx ; x

x

 ≤= 
+ >



2 1
1

xدر   = fر و ــپذي قــمشت 1 ( ) f ( )+ −′′ ′′+ =1 1 ـ د، حاصــباش 2 ل ــ

a b c×   كدام است؟  ×
1 (−4     2 (4   
3 (−6     4 (6   

]تابع   -116 ]f (x) (x x) x= ]در چند نقطه از بازة  ،3− ],−3   ناپيوسته است؟  3
1 (2    2 (6  
3 (4    4 (3  



  رياضي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4صفحه 

fاگر دامنة تابع وارون تابع   -117 (x) K x= − −2 )صورت  به 2 ],−∞ fباشد، حاصل  3 ( ) f ( )− +1 1   م است؟ كدا 3
1 (8     2 (6   
3 (7     4 (9   

اگر   -118
x

x
lim

ax bx→

− = −∞
+ −22
4 1

12
باشد، حاصل  

x
lim (b a)x.f (x)
→+∞

  كدام است؟  −

1 (12     2 (−2   
3 (−12     4 (2   

xرفتار تابع   -119 x
f (x)

x x

− +=
+ −

2
2

2 3 1
5 3

  نهايت، كدام است؟  در بي 

  
1( 

  
                2( 

  

3( 
 

              4(  

 
xاگر   -120 = fهاي نسبي تابع  طول يكي از اكسترموم 3− (x) x mx x= + − −3 2 9 باشد، مقدار اكسترموم نسبي  19

  ديگر تابع كدام است؟ 
1 (8    2( −24   
3 (−17     4 (17  

4اي كه درون يك كره به شعاع  حداكثر مساحت جانبي استوانه  -121   محاط شده است، كدام است؟  2
1 (π32     2 (π48   
3 (π64     4 (π128   

از  Fو مجموع فواصل  32برابر  ′MFFاگر محيط مثلث . قرار دارد ′Fو  Fهاي  روي محيط يك بيضي با كانون Mنقطة   - 122
  باشد، مقدار خروج از مركز بيضي چقدر با اندازة قطر كوچك بيضي تفاوت دارد؟  2دو نقطة انتهايي قطر كوچك 

1 (/14 4     2 (/15 4   
3 (/14 6     4 (/15 6   

تصادف از ايـن   به. دهيم اي قرار مي ها را درون جعبه را روي يك كارت نوشته و آن 3تر از  هر يك از اعداد اول كوچك  - 123
  هستند؟  7و  23ترتيب  ترين اعداد خارج شده به ترين و كوچك با كدام احتمال بزرگ. داريم جعبه چهار كارت برمي

1 (1
35     2 (1

21   

3 (2
5     4 (4

11   

  : صورت زير گزارش شده است وز اول فروردين در شهري بهر 15ها در  تعداد تصادفات اتومبيل  -124
, , , , , , , , , , , , , ,19 31 26 19 32 41 43 34 16 27 14 23 15 1 12   

  ها كدام است؟  هاي بين چارك اول و سوم پس از حذف ميانه كل داده واريانس داده
1 (/29 66     2 (/26 66   
3 (/27 33     4 (/28 33   



  رياضي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5صفحه 

را  ABCمساحت اين ذوزنقه چند درصد از مسـاحت مثلـث   . است 21برابر  MNCBدر شكل زير محيط ذوزنقه   -125
  شود؟  شامل مي

1 (/46 25   
2 (/53 75   
3 (/43 75   
4 (/56 25   

  
  

fدامنة تابع   -126 (x) log(x x)= − −21   شامل چند عدد صحيح است؟  ،3
1 (6     2 (4   
3 (5     4 (3   

axتابع  شكل زير، نمودار  -127 bf (x) += −2 f. است 4 ( )
−7
  كدام است؟  3

1 (6    
2 (124   
3 (252   
4 (5 8   

  

xاگر   -128
f (x)

x

−=
+

3 2
2 gof)و 1 ) ( )′ =3 6 gباشد،    ( )′   كدام است؟  1

1 (42     2 (24   
3 (18     4 (36   

fشكل زير نمودار تـابع    -129 (x) asin bx= + fر مقـدا . اسـت  2 ( )
π
18 

  كدام است؟ 
1 (/2 5   
2 (/2 25   
3 (/3 25   
4 (/3 5   

  
  

A2و A1سه ماشين   -130 A3و   سـازند و   درصـد از قطعـات يـك ربـات را مـي      2و  3و  5ترتيب  هر كدام به  
طور تصـادفي بـرداريم و    اگر يك قطعه از ربات را به. ها خراب است رصد قطعات توليدي آند 5و  4و  3ترتيب  به

 توليد شده باشد چقدر است؟  A2خراب باشد، احتمال آنكه اين قطعه خراب توسط ماشين 

1 (12
39     2 (6

17   

3 (12
37     4 (6

19  
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  شناسي زيست
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 6صفحه 

  هاي آن درست است؟  كدام عبارت، دربارة ساختار دستگاه عصبي و ياخته  -131
  .شود هاي پتاسيم، همواره موجب برقراري پتانسيل آرامش در نورون مي انتقال فعال يون) 1
  . شود ها، ترشح مي نِ عقب تاالموسهاي مويرگي درون بط مايع مغزي ـ نخاعي، از شبكه) 2
  . خته است ها تشكيل يافته و فاقد يا ها و دندريت اي از مجموع آكسون رابط پينه) 3
  . شوند هاي عصبي، همواره موجب غير فعال شدن ماهيچة عقب ران مي ناقل) 4

  ، درست است؟ ATPكدام عبارت دربارة مولكول   -132
  . شود از شيب غلظت پروتون تأمين مي ATPهاي پرانرژي هر  انرژي پيوند) 1
  . هاي آلي آن قرار دارند هاي پرانرژي بين مولكول ، پيوندATPختار  در سا) 2
  . و انرژي را بر عهده دارد  اي، نقش حامل الكترون خته در فرآيند تنفس يا) 3
  . تر باز آلي آدنين متصل است حلقة قند پنج كربني آن به حلقة كوچك) 4

  كند؟  كامل مي يدرست بهعبارت زير را  م گزينه، كدا  -133
  »...............هاي  برخالف ياخته............... هاي بافت  ياخته«  
  . اي بندارة داخلي ميزراه ـ ماهيچة ابتداي مري، فعاليت غير ارادي دارند ماهيچه) 1
  . نوع كمتري دارندپيوندي الية مياني ديوارة قلب ـ پيوندي الية زير مخاط لولة گوارش، ت) 2
  . هاي قلبي ـ پوششي الية بيروني كپسول بومن، سنگفرشي هستند پوششي دريچه) 3
  . اي حلق ـ منشعب ماهيچة قلبي، ظاهري مخطط و بيش از يك هسته دارند ماهيچه ) 4

  است؟  نادرست،  ختة يوكاريوتي فعال يا كدام عبارت در ارتباط با   -134
  .د، تشكيل شوند اي كه قند ريبوز دار هاي رشته توانند بين باز هاي هيدروژني مي پيوند) 1
  . سازي دارند خته، فقط يك نقطة آغاز همانند هاي دناي يا تعدادي از مولكول) 2
  . شود سازي برقرار مي هاي الگوي همانند پس از پايان فعاليت دنابسپارازها، پيوند هيدروژني بين رشته) 3
  . شود ها برقرار مي هايي است كه بين رشته شكند، نصف پيوند مي هايي كه هليكاز  وندتعداد پي  Sدر مرحلة ) 4

  كند؟  كامل مي يدرست بهكدام گزينه، عبارت زير را   -135
ختـه رديـف    يـا ) سـطح اسـتوايي  (ها در وسـط   تن اي كه فام در فرآيند رشتمان ياخته، در مرحلة قبل از مرحله«  

  »...............شوند،  مي
  . كنند پوشش هسته و شبكة آندوپالسمي شروع به تخريب مي) 2  .كنند طرف قطبين حركت مي هاي دو برابر شده به انكمي) 1
  . شوند هاي دوك متصل مي ها به رشته تن سانترومر فام) 4  . كنند تن حداكثر فشردگي را پيدا مي هاي فام فامينك) 3

  كند؟  كامل مي يدرست بهعبارت زير را  گروه از كلمات داده شده،چند   -136
  ».وجود دارد............... ، همانند شيرة ...............در شيرة «  

  معده ـ رودة باريك، آنزيم و بيكربنات •
  لوزالمعده ـ رودة باريك، گليكوپروتئين موسين •
  لوزالمعده ـ معده، ليپاز و پروتئاز غير فعال  •
  معده ـ لوزالمعده، آنزيم براي تجزية گليكوژن  •

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  كند؟  كامل مي يدرست بهكدام گزينه، عبارت زير را   -137

  »............... ،كنند هاي آن خارج از مادة زمينة سيتوپالسم فعاليت مي اي كه انواعي از رنابسپاراز در ياخته«  
  . شود نيز تنظيم مي  تن هاي خاصي از فام بيان ژن، با تغيير در ميزان فشردگيِ بخش) 1
  . مكمل رشتة رمزگذار آن ژن است ،هر ژن آن رناي حاصل از رونويسي) 2
  . شوند شده از هر ژن، ترجمه مي هاي معيني از رناي رونويسي فقط توالي) 3
  . شود رونويسي مي 1توسط آنزيم رنابسپاراز  ،هر ژن رناي رناتني آن) 4

  است؟  نادرستكالي،  شرشياها در ا هاي مربوط به تجزية مالتوز و تنظيم بيان آن كدام عبارت دربارة مجموعه ژن  -138
  . اند انداز و يك توالي پايان رونويسي، رديف شده هر سه ژن، بين يك توالي راه) 1
  . در اين مجموعة ژني، در دناي مربوط به هر ژن، توالي رمز آغاز و پايان ترجمه وجود دارد) 2
  .شوند ته ميمحصول ترجمة رناي پيك، سه رشته پلي پپتيد است كه توسط يك رناتن ساخ) 3
  . شود خته مي محصول رونويسي، يك مولكول رناي پيك است كه توسط يك رنابسپاراز سا) 4



  شناسي زيست
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 7صفحه 

هـا در   نـه  نقش ديگر هورموني كه عامل چيرگي رأسي است و نقش ديگر هورموني كه مانع رويش دانه و رشد جـوا   -139
  )ترتيب از راست به چپ به(شود، كدام است؟  شرايط نامساعد محيط مي

  هاي بدون دانه افزايش رشد طولي ساقه ـ توليد ميوه )1
  خته هاي گوارشي در دانه ـ محرك تقسيم و رشد طولي يا محرك رها شدن آنزيم) 2
  محرك تشكيل الية جداكننده در دمبرگ ـ محرك تشكيل ساقه در كال) 3
  ها جهت حفظ آب گياه  ها ـ بستن روزنه رشد طولي ياخته) 4

  هان گلدار، درست است؟  ارة گياكدام عبارت درب  -140
  . اند هاي بافت خورش خته هاي رشتماني يكي از يا ني، حاصل تقسيم هاي كيسة رويا ياخته) 1
  . تواند دو الد يا سه الد باشد اي مي خته هاي اندو خته تنيِ يا در دانة رسيده، عدد فام) 2
  . شود ها ايجاد مي اي عبور زامهاز رشد و رشتمان ياختة رويشي گردة رسيده، لولة گرده بر) 3
  . هاي فاقد كاسبرگ، ناكامل هستند گي، كامل و گل هاي داراي پرچم و ماد همة گل) 4

  كدام عبارت دربارة دستگاه حركتي انسان، درست است؟  -141
  . تخريب بخش صيقلي غضروف در محل مفصل، غير قابل ترميم است) 1
  .و جناق سينه متصل هستندها  هاي دنده، به مهره همة استخوان) 2
  . ها، از نوع لغزنده است هاي نامنظم ستون مهره مفصل بين استخوان) 3
  . براي حركت هر استخوان، انقباض يك جفت ماهيچة متقابل الزامي است) 4

  كدام عبارت دربارة مكانيسم انقباض ماهيچه، درست است؟   -142
  . شوند ركومر به رشتة اكتين متصل مي، در بخش تيرة سا هاي ميوزين سرهاي پروتئين) 1
  . شود تأمين مي ATPكافت  هاي ساركومر، از آب انرژي الزم براي انقباض پروتئين) 2
  . شود از شبكة آندوپالسمي مي هاي كلسيم ، سبب خروج يون تحريكي در طول تارچه  ايجاد موج) 3
  . شوند خم مي Zهاي  خط سمت سمت هم، سرهاي ميوزين به به Zبراي كشيده شدن دو خط ) 4

  ؟نيستكدام مورد از اهداف توليد جانوران تراژني در زيست فناوري،   -143
  هاي انساني عنوان مدلي براي مطالعة بيماري ها به كاربرد آن) 1
  ها م هاي انساني يا داروهاي خاص در بدن دا توليد پروتئين) 2
  ها  هتر دامها در رشد ب هاي خاص و نقش آن مطالعة عملكرد ژن) 3
  وم به حشرات  هان مقا توليد پيش سم غير فعال، براي توليد گيا) 4

  كدام عبارت، درست است؟   -144
  .تن است مادة وراثتي پس از تقسيم رشتمان، به هنگام تقسيم سيتوپالسم به شكل فام) 1
  .ي وجود داردتن جنس ختة دو الد ، يك فام ختة جنسي حاصل از تقسيم كاستمان هر يا در هر يا) 2
  .پدري وجود دارد 1شماره   تن ختة ماهيچة ميان بند بدن انسان، چندين فام در هر يا) 3
  . ختة جانوري، تفاوت دارند هاي اينترفاز يا هاي مؤثر در اينترفاز ياختة گياهي با آنزيم همة آنزيم) 4

  كدام عبارت، درست است؟  -145
  . شوند خوار تبديل مي ختة بيگانه ، تغيير يافته به دو نوع ياها پس از خروج از خون و لنف مونوسيت) 1
  . شكل دارند  ريزند، هستة دمبلي هاي روشن خود را روي انگل مي هاي سفيدي كه محتويات دانه گويچه) 2
  . هاي مكمل نقش دارد هاي بنيادي لنفوئيدي، در فعال كردن پروتئين خته هر ياختة حاصل از يا) 3
  . شوند ها شناسايي مي ها براساس ويژگي عمومي آن لين و دومين خط دفاعي، بيگانهدر او) 4

شـود،   هاي جانبي در حضور عامل چيرگـي رأسـي مـي    كنندة رشدي كه مانع رشد جوانه كدام گزينه دربارة تنظيم  -146
  است؟ نادرست

  . يابد هاي جانبي افزايش مي با قطع جوانة رأسي، مقدار آن در جوانه) 1
  . در فرآيند مقاومت گياه در شرايط سخت، نقش دارد )2
  .ها، نقش دارد در ريزش برگ درختان و رسيدن ميوه) 3
  . شود ديدة گياهان توليد مي هاي آسيب در بافت) 4
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  كدام عبارت در ارتباط با خطوط دفاعي بدن، درست است؟  -147
  .متصل شوند هاي سرطاني خته هاي سطح يا توانند به پادگن ها مي پادتن) 1
  .كنند شده در پاسخ التهابي را پاكسازي مي هاي نابود ها، ميكروب ها و ماستوسيت ماكروفاژ) 2
  . گيرند كشنده قرار مي Tهاي  آلوده به ويروس، مورد حملة لنفوسيت Tهاي  لنفوسيت) 3
  . كنند ميايجاد  مانند در غشاي ميكروب  هاي حلقه هاي مكمل، ساختار ها و پروتئين پرفورين) 4

  چند مورد از عبارات زير، درست است؟  -148
  . شود دار، بدون صرف انرژي انجام مي پرز  هاي پوششي ريز خته هاي چرب، از يا جذب و بازجذب اسيد •
  .شود هاي ريز پرزدار انجام مي ها از گرديزه از طريق ياخته ها از روده و بازجذب آن اسيد جذب آمينو •
  . شود هاي غشايي انجام مي ها از گرديزه، به كمك پروتئين و بازجذب همة آن ها از روده جذب همة يون •
  . شود هاي مكعبي گرديزه، با صرف انرژي انجام مي خته از معده و بازجذب آن از يا B12جذب ويتامين  •

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  ي در ياخته، درست است؟هواز كدام عبارت در ارتباط با تنفس هوازي و بي  -149

  .شود ها مي هاي گياهي، سبب تجمع الكل و الكتيك اسيد در آن انجام هر نوع تخمير در ياخته) 1
  .شود كنند، شير ترش مي الكترون دريافت مي NADHهاي دو كربني از  بر اثر تخميري كه مولكول) 2
  . شود ها ساخته مي از تجزيه چربي ATPكربس، هاي درگير در چرخة  در مسير تنظيم تنفس، با مهار شدن آنزيم) 3
  .شود در زمينة سيتوپالسم مي ATPهاي حامل الكترون و  انرژي حاصل از گليكوليز، صرف توليد مولكول) 4

  است؟ نادرستكدام عبارت در ارتباط با سالمت بدن،   -150
  .شود ها به اكسيژن مي كترونتوقف واكنش مربوط به انتقال ال سيانيد همانند مونواكسيد كربن، موجب ) 1
  .كند اندازي مي هاي كبدي راه ريزي شده را در ياخته الكل با ايجاد اختالل در عملكرد راكيزه، مرگ برنامه) 2
  .شود هاي آزاد مي ساز، مانع عملكرد مناسب راكيزه در مبارزه با راديكالATPهاي آنزيم  نقص در ژن) 3
  . شوند هاي زيستي مي هاي آزاد بر مولكول مانع اثر تخريبي راديكال تركيبات رنگي موجود در واكوئول،) 4

  كدام عبارت دربارة انسان، درست است؟  -151
  . هاي متحرك، گيرندة حس وضعيت وجود دارد اي پوشانندة مفصل در بافت پيوندي رشته) 1
  .هاي النه كبوتري است ديوارة سياهرگ درون ساختار عصب بينايي، داراي دريچه) 2
  .هايي از بافت پوششي قرار دارند هاي تماسي، درون اليه انتهاي دارينة برخي از گيرنده) 3
  . شود ختة عصبي، درون حفرة بيني برقرار مي هماية بين آسة گيرندة بويايي و يا) 4

  كدام عبارت در ارتباط با حواس انسان، درست است؟  -152
  .دهد پاسخ حركتي مناسب مي كند، مغز به همة اطالعات حسي كه دريافت مي) 1
  . اي هستند هاي استوانه تر از گيرنده هاي مخروطي شبكيه نسبت به نور حساس گيرنده) 2
  .هاي جسم مژگاني و عدسي در عمل تطابق چشم نقش دارند هاي عنبيه، ماهيچه ماهيچه) 3
  . ها وجود دارند اد گيرندههاي آز هاي به هم تابيدة بافت پيوندي پوست، انتهاي دارينه در ميان رشته) 4

  سازند، دارند؟  اكسيد مادة آلي مي ها را همة موجوداتي كه از كربن دي كدام ويژگي  -153
  حلقوي DNAداشتن ) ج  مصرف اكسيژن ) ب  توليد اكسيژن ) الف  
  هاي اكسايشي انجام واكنش) و  داشتن سبزينه ) هـ  داشتن رناتن) د  
  الف ـ ب ـ هـ ـ و ) 4  ـ ج ـ د ـ هـ ب) 3  ج ـ د ـ و ) 2  ج ـ د ـ هـ) 1

  كند؟   كامل مي يدرست بهكدام گزينه، عبارت زير را   -154
  ».كنند مي............... هاي  باكتري............... هاي گوگردي سبز،  باكتري«  
Hزا، كنندة اكسيژن همانند ـ فتوسنتز) 1 S2  ها حذف را از فاضالب 
  هاي اكسايشي انرژي دريافت ختن مادة آلي از واكنش ساز، براي سا ـ نيترات همانند) 2
  ، براي فتوسنتز، از تركيبي به غير از آب الكترون دريافتaبرخالف ـ داراي سبزينه ) 3
  اكسيد جذب و اكسيژن توليد  كننده، كربن دي برخالف ـ شيميوسنتز) 4
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  كند؟  ميكامل  نادرستكدام گزينه، عبارت زير را   -155
  ».مشاهده كرد............... توان  خلي بالستوال، مي در يك ياختة تازه تقسيم شده و بسيار فعال تودة دا«  
  اي هاي هسته سازي را در دنا هاي آغاز همانند افزايش تعداد جايگاه) 1
  را در مراحل مختلفي از رونويسي يك ژن رناي رناتني 1هاي  رنابسپاراز) 2
  ها را هاي سازندة رنابسپاراز ابل توجه رونويسي و ترجمة ژنافزايش ق) 3
  خت را  ها را در حال ترجمة يك رناي پيك در حال سا اي از رناتن مجموعه) 4

  چند مورد از عبارات زير دربارة جانوران، درست است؟  -156
 .ترين سامانة گردش مواد بسته را دارد، تنفس پوستي است اي كه ساده مهره در بي •

  . اي كه حفرة گوارشي داراي انشعاب است، مغز از يك گره عصبي تشكيل يافته است مهره بي در •
  . جذب آب دارند، سنگدان در عقب معده قرار دارد ها توانمندي زيادي در باز داراني كه كليه در همة مهره •
  .سازد هاي خوني مي هخت برد، مغز قرمز استخوان، يا داراني كه سرخرگ، خون تيره به آبشش مي در همة مهره •

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  كند؟  كامل مي يدرست بهكدام گزينه عبارت زير را   -157

  ».است............... هاي ديگر  نسبت به اليه............... اي را دارد،  خته هاي ديوارة يا ختة گياهي كه تمام اليه در يك يا«  
  تر اي نزديك خته تر و به غشاي يا ديوارة دومين ـ جديد) 2  دورتر اي خته ديوارة دومين ـ جديدتر و از غشاي يا) 1
  تر اي نزديك خته تر و به غشاي يا تيغة مياني ـ قديم) 4  اي دورتر خته تر و از غشاي يا ديوارة نخستين ـ قديم) 3

  كدام عبارت دربارة ملخ، درست است؟  -158
  . شود ز پيش ماده آغاز ميگوارش مكانيكي غذا از دهان و گوارش شيميايي غذا ا) 1
  .شود دار از قلب خارج مي هنگام انقباض قلب، همولنف از طريق منافذ دريچه) 2
  .شود فعاليت عضلة پاهاي عقبي ملخ، توسط گره عصبي انتهاي بدن كنترل مي) 3
  . شود مانة دفعي متصل به اندام بعد از معده وارد مي اوريك اسيد همراه با آب به سا) 4

  كند؟  كامل مي يدرست بهام گزينه عبارت زير را كد  -159
  »...............شود، به نسبت كمتر از  ها مي وارد شش............... مقدار تقريبي «  
  .شود ها خارج مي حداكثر هوايي كه پس از يك دم عميق ـ هوايي است كه با بازدم عميق از شش) 1
  .جاري و هواي حجم ذخيرة بازدمي است هوايي كه پس از يك دم عميق ـ مجموع هواي حجم) 2
  . شود ها مي حبابك هوايي كه با دستور مركز تنفس ـ هوايي است كه باعث بازماندن دائمي ) 3
  . شود خارج مي ها  ظرفيت حياتي ـ هوايي است كه پس از يك دم عميق و با يك بازدم عميق از شش) 4

. شـوند  شكل مـي  در خانواده، هنگام كمبود اكسيژن در محيط، داسيهاي قرمز ما در يك منطقة ماالرياخيز، گويچه  -160
فرزند ديگر خانواده همانند پدر در معرض خطر ابتال به ماالريا قـرار  . يكي از فرزندان خانواده ژن نمود مادر را دارد

  است؟  غير ممكندر ارتباط با اين دو بيماري، احتمال به دنيا آمدن كدام فرزند در اين خانواده . دارد
  هاي قرمز غير طبيعي و احتمال مرگ در كودكي دختري با گويچه) 1
  دختري حساس به كمبود اكسيژن محيط) 2
  وم نسبت به بيماري ماالريا پسري مقا) 3
  پسري در معرض خطر ابتال به بيماري ماالريا ) 4

  ها، درست است؟ كدام عبارت در ارتباط با تغيير در جمعيت  -161
  .ونة جديد، قطع شارش بين افراد جمعيت اوليه الزامي استبراي تشكيل گ) 1
  .شود انتخاب شدن افراد سازگارتر با محيط، همواره موجب افزايش توان بقاي جمعيت مي) 2
  . شود عدم شارش ژن بين افراد چند الدي با افراد گونة نيايي خود، سبب تشكيل گونة جديد مي) 3
  . شوند هاي قبلي مي هاي سازگارتر از دگره رهها، سبب پيدايش دگ بسياري از جهش) 4
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  ها، درست است؟ كدام عبارت در ارتباط با رفتار و بررسي رفتار  -162
  .شوند هاي چرايي بررسي مي ها در بقا و زادآوري بيشتر جانوران، در پرسش نقش رفتار) 1
  .دهد ها انجام مي هاي غريزي است كه جانور در پاسخ به محرك اي از واكنش رفتار، مجموعه) 2
  .طور كامل هنگام تولد در جانور وجود دارند هايي كه اساس ژني دارند، به همة رفتار) 3
  . آيد، يادگيري نام دارد وجود مي تغيير كامالً پايداري كه در اثر تجربه در رفتار به) 4

  كدام عبارت دربارة خوگيري در جانوران، درست است؟  -163
  ها و والدين، تحت تأثير نوعي رفتار كامالً غريزي  هايجاد پيوند بين جوج) 1
  رو هاي قبلي، براي حلّ مسئلة پيش استفاده از تجربه) 2
  .كند برقراري ارتباط بين رفتار خود و پاداش و تنبيهي كه دريافت مي) 3
  اهميت، جهت حفظ انرژي بدن هاي بي پوشي از محرك چشم) 4

  انسان، درست است؟چند مورد از عبارات زير دربارة   -164
  . تواند سبب تضعيف سيستم دفاعي بدن شود دهندة قند خون، مي كاهش هورمونِ كاهش •
  .شوند اي پردة ميان بند منقبض مي هاي ماهيچه خته براي انجام تنفس آرام و طبيعي، فقط يا •
  . هاي كالفك درون كپسول بومن، يكطرفه و بدون بازگشت به مويرگ است ناب از مويرگ خروج خو •
 . كند  ها هورمون ترشح مي عت توليد آن هاي قرمز نقش دارد، براي تنظيم سر هر اندامي كه در تخريب گويچه •

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  كند؟  طور مناسب كامل مي كدام گزينه، عبارت زير را به  -165

  »...............در سامانة بافت ............... هاي  خته در برگ گياه لوبيا، همة يا«  
  .اي نقش دارند فاقد سبزديسه ـ پوششي، در ايجاد جريان توده) 1
  .جايي مواد ـ آوندي، داراي ديوارة پسين هستند اصلي در جابه) 2
  .دناي، در توليد پارچه كاربرد دار داراي ديوارة پسين ـ زمينه) 3
  . اي، ديوارة نخستين ضخيم دارند داراي سبزديسه ـ زمينه) 4

  هان نهاندانه، درست است؟ ت دربارة همة گياكدام عبار  -166
  .شود اي تشكيل مي ساز در بافت زمينه پنبه هاي نخستين و كامبيوم چوب ساز بين آوند كامبيوم آوند) 1
  .شود شده از ريشه مي درون پوست، مانع ورود مواد مضر مسير آپوپالستي و مانع خروج مواد جذب) 2
  .هاي ساقه و ريشه نيز وجود دارند ها، در فاصلة گره انههاي نخستين عالوه بر جو مريستم) 3
  . هاي هوايي، فاقد الية ليپيدي پوستك هستند يافتة روپوست در اندام هاي تمايز خته بعضي از يا) 4

  چند مورد دربارة وقايع بعد از لقاح در انسان، درست است؟   -167
  . دهند اي زاينده را تشكيل ميه هاي تودة دروني، اليه خته هفتة دوم بعد از لقاح، يا •
  .هاي بدن جنين را دارد هر الية زايندة تودة دروني، توانايي تبديل شدن به همة بافت •
  . شود كند، مانع مخلوط شدن خون مادر و جنين مي ترشح مي HCGاي كه هورمون  پرده •
  .كند ز ميگزيني را آغا ، تروفوبالست النه پس از پاره شدن جدار لقاحي اطراف بالستوسيست •

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  هاي سالم و بالغ، قطعاً درست است؟ كدام عبارت دربارة انسان  -168

  . دارد 1تن شمارة  دو جايگاه ژن در فام Rhختة ثانويه، عامل  نند هر مام يا ختة ثانويه هما در هر زام يا) 1
  .جنسي داراي جايگاه براي ژن هموفيلي است  تن ختة ثانويه، فام در هر زام ياختة ثانويه همانند هر مام يا) 2
  .دهد زا، ابتدا تقسيم رشتمان و سپس تقسيم كاستمان انجام مي ختة مامه زا همانند يا ياختة زامه) 3
  . اي، توانايي شركت در لقاح را دارد ختة ثانوية داراي الية ژله هر زامة داراي تاژك همانند هر مام يا) 4
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  كند؟  كامل مي يدرست بهرت زير را كدام گزينه، عبا  -169
  »...............شود، قطعاً  هي كه مراحل تثبيت كربن فقط در روز انجام مي در هر گيا«  
  . شوند خته انجام مي هاي الزم براي تشكيل قند سه كربني، درون يك يا همة واكنش) 1
  .شود فسفات با اكسيژن تركيب مي لوزبيس ها، ريبو با بسته شدن روزنه) 2
  .هستند هاي ميانبرگ و غالف آوندي برگ، داراي سبزديسه  ياخته) 3
  .شوند خته مي هاي نوري و اكسايشي سا با روش ATPهاي  مولكول) 4

  ، درست است؟C4هاي يك گياه  خته كدام عبارت دربارة يا  -170
  . شود ها انجام مي اندامك هاي شيميايي درون هاي ميانبرگ، همة فعاليت خته در يا) 1
  . كند الية فسفوليپيدي عبور مي 6اكسيژن براي خروج از سبزديسه، از ميان ) 2
  .هاي غالف آوندي، بيش از يك غشا دارند خته هاي موجود در يا همة اندامك) 3
  . ختة موجود در بافت آوند آبكشي، داراي غشا و سيتوپالسم است هر يا) 4

  كند؟  كامل مي نادرستزير را  چند مورد، عبارت  -171
  ».هستند............... ، )ها پالزميد(ها  همة ديسك«  

  سازي دنا و يك جايگاه تشخيص آنزيم داراي يك جايگاه همانند •
  ومت به پادزيست تن اصلي تكثير شده و داراي ژن مقا مستقل از فام •
  ها ها مانند مخمر تن كمكيِ درون همة باكتري و بعضي قارچ فام •
  قابل استفاده براي توليد انبوه ژن مورد نظر، در مهندسي ژنتيك  •

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  كدام عبارت دربارة ساقة گياهان علفي يك ساله، درست است؟   -172

  . شود هاي زندة روپوست، فرآيند گليكوليز انجام مي خته هي از يا فقط در گرو) 1
  .كند تر را كنترل مي اي طوالنيه پوست، انتقال مواد محلول در مسير درون) 2
  .ختة زندة فاقد هسته، داراي سيتوپالسم و ديوارة نخستين سلولزي است هر يا) 3
  . شود خته مي هايي با ديوارة سوبريني سا اي پوست، ياخته در سامانة بافت زمينه) 4

  كدام عبارت، درست است؟  -173
  .رويد ميزبان ميگل جاليز، گياه انگلي است كه در روي ساقة گياه ) 1
  . اند ها براي شكار و گوارش جانوران تغيير يافته خوار، برخي از برگ هان حشره در گيا) 2
  .كند كه فاقد ريشه و برگ است توليد مي رنگي  گياه سس، ساقة زرد يا سبز) 3
  .كنند شان را از گياه ميزبان دريافت مي مواد غذايي مورد نياز  هان انگل همة گيا) 4

  كند؟  كامل مي يدرست بهكدام گزينه، عبارت زير را   -174
  ».شود ، تنظيم مي...............همة «  
  هاي شيميايي مختار و مولكول اي لوزالمعده، توسط اعصاب خود ترشحات غده) 1
  هاي مغز ها و هماهنگي حركات بدن، توسط مخچه و ساير بخش فعاليت ماهيچه) 2
  در بخش باالي ساقة مغز ريز، هاي درون اعمال ترشحيِ غده) 3
  النخاع  اعمال حياتي بدن، توسط هيپوتاالموس و بصل) 4

  است؟ نادرستهاي غدة فوق كليه،  كدام عبارت دربارة هورمون  -175
  .كند را افزايش دهد تواند فشاري كه انقباض بطن روي سرخرگ وارد مي آلدوسترون مي) 1
  . كنند مدت در برابر تنش آماده مي تاه وهاي بخش مركزي، بدن را براي پاسخ ك هورمون) 2

  . كنند ها را باز مي نفرين، بخش ورودي مجاري تنفسي به شش پي نفرين و نور ا اپي) 3
  . دهند نفرين، گلوكز خون را افزايش مي كورتيزول و نور اپي) 4
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  كدام عبارت در ارتباط با تنظيم بيان ژن، درست است؟  -176
  .كند اندازي مي هاي تيالكوئيدي را راه ل شدن آنزيمي شود كه واكنشتواند باعث فعا نور مي) 1
  . هاي كوچك مكمل رناي پيك، تنظيم بيان ژن به هنگام رونويسي را بر عهده دارند برخي رنا) 2
  . كنند انداز كمك مي هاي خاصي به اتصال رنابسپاراز به راه در تنظيم منفي رونويسي، پروتئين) 3
  . ها بر عهده دارند هاي متعددي را در فعال و غير فعال كردن ژن كننده، نقش هارهاي م پروتئين) 4

و مبتال به  +Bو مبتال به بيماري هموفيلي و مادر داراي گروه خوني  −ABاي كه پدر داراي گروه خوني  در خانواده  -177
  است، احتمال به دنيا آمدن فرزندي با كدام ژن نمود وجود دارد؟  شكل خوني داسي بيماري كم

1 (ABrr DD xy     2 (h hBo Rr Dd x x  

3 (hAo RR Dd x y     4 (ABRr dd xx  

  ممكن است؟ ختة ماهيچة اسكلتي،  هاي زير در يك يا انجام چند مورد از واكنش  -178
  .همراه است FADH2و  NADHدرون راكيزه، همواره با اكسايش  ATPهاي  توليد مولكول •
  . شود خواه آغاز مي اي در زمينة سيتوپالسم، با يك واكنش انرژي خته انجام اولين مرحلة تنفس يا •
  . رسند الكترون به اكسيژن مولكولي ميهاي حاصل از تجزية آب، پس از عبور از زنجيرة انتقال  الكترون •
  . شود خته مي سا NADHاز يون فسفات و انرژي حاصل از اكسايش  ATPدر فرآيند گليكوليز،  •

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  كند؟ كامل مي يدرست بهكدام گزينه، عبارت زير را   -179

  »...............طور طبيعي در زنان، حدود روز چهاردهم دورة جنسي،  به«  
  .يابد از هيپوفيز پيشين كاهش مي LHو  FSHمقدار ترشح  )1
  .ديوارة رحم حداكثر ضخامت و فعاليت ترشحي خود را دارد) 2
  .يابد ميزان استروژن خون به يكباره افزايش مي) 3
  . يابد افزايش مي LHاز انبانك ، تحت تأثير  مقدار ترشح پروژسترون) 4

  كند؟  امل ميك يدرست بهكدام گزينه، عبارت زير را   -180
  »...............طور معمول در يك فرد سالم، هنگام فعاليت بدني،  به«  
  . شود باز جذب سديم از كليه، سبب افزايش غلظت ادرار مي) 1
  . يابد ادراري از هيپوفيزپسين، كاهش مي مقدار ترشح هورمون ضد) 2
  .كنند ميها باز  ها را در شش هاي بخش قشري فوق كليه، نايژك هورمون) 3
   .شوند هاي صاف مي حس، سبب افزايش جريان خون به ماهيچه اعصاب هم) 4
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