
 

 

 

 
 

  

 بانک سواالت

(امین)انجینیر امین هللا   

۱۲لوژی صنف بیو  

سوال) 748)  

و ترتیب کننده : انجینیر امین هللا )امین(تهیه   
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 .  کدام یکی از فیلسوف های ذیل عقیده داشت که جنسیت طفل توسط پدر تعیین میشود:1

 رابرت براون 4)  اناکساگورس Avery  (3 2)   مندل 1) 

 فیلسوف یونانی در کدام سال قبل از میالد زندگی میکرد: (Anaxagoras).  اناکساگورس 2

 ق م 2555 4)  ق م 0555 3)  ق م 0055 2)  ق م 055 1) 

 .  جوهان گرگول مندل کشیش ......... بود:3

 یونانی 4)  مصری 3)  اطرایشی 2)   عربی 1) 

 اجرانمود:.  مندل اولین تجارب خود را باالی یکی از نباتات ذیل 0

 درست است 3و  Pisum sativum  (4 1 3)   لوبیا 2)  مشنگ 1) 

 .  قوانین علم وراثت را یکی از اشخاص ذیل کشف نمود:0

 رابرت براون 4)  اناکساگورس Johan  (3 2)   مندل 1) 

 .  مندل چند سال در باغ کلیسا به کشت مشنگ مشغول بود:6

 چهار سال 4)  دو سال 3)  یک سال 2)  سه سال 1) 

 .  در مطالعات مندل چند اصل پیگیری میشد:7

 سه اصل 4)  یک اصل  3)  چهار اصل 2)  دو اصل 1) 

 .  مندل چرا نبات مشنگ را برای تجارب خود انتخاب کرد:8

 تزویج نمودن آن آسان است 2)   برای هر صفت دو حالت را داراد 1) 

 همه درست است 4) ث و هم آله تذکیر موجود استدر مشنگ آله تانی 3) 

 .  مندل در تجارب خود متوجه چند صفت میشد:9

 سه 4)  چهار  3)   یک 2)   دو 1) 

 .  نتایج کار مندل تنها از راه قوانین ...... ثابت شده می توانست:15

 احتماالت 4)  انتیگرال 3)  تناسب 2)   جمع  1) 

 های ارثی که بعداً به نام جن یاد شد توسط کی کشف شده بود:.  فکتور 11

 هوگو دی وریس 4)  ایریش شرماک 3)  گریگور مندل 2)  ایریش کورنس 1) 

 .  مندل چند تجربه را باالی نبات مشنگ انجام داد:12

 اضافه از ده هزار 4)  پانزده هزار 3)  بیست هزار 2) کمتر از ده هزار 1) 

 نتایج کار مندل چند سال بعد از مرگ وی تقدیر شد:.  13

 سی سال 4)  ده سال 3)  پانزده سال 2)  بیست سال 1) 

 م چند عالم قوانین مندل را دوباره کشف نمودند: 1955.  در سال 10

 پنج 4)  چهار  3)   سه 2)   دو  1) 

 نمود:.  کدام دانشمند ذیل قوانین مندل را دوباره کشف 10

 همه درست است 4)  ایریش شرماک 3) هوگو دی وریس 2) ایریش کورینس 1) 

 .  مندل نتایج تجارب و مطالعات خود را در چند فرضیه خالصه نمود:16

 پنج 4)  چهار  3)   سه  2)   دو 1) 
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 .  موجودات زنده برای هر صفت چند الیل دارد:17

 پنج 4)  چهار  3)   سه 2)   دو  1) 

18  .(Law of unite characters) :قانون چندم مندل است 

 قانون چهارم 4)  قانون اول 3)  قانون سوم 2)  قانون دوم 1) 

19  .(principle Domnanece and recessive) :قانون چندم مندل است 

 قانون چهارم 4)  قانون او 3)  قانون سوم 2)  قانون دوم 1) 

 والدینی که در بین خود در  یک صفت فرق داشته باشد بنام تزویج چند رگه یاد میشود:.  25

 درست است 3و  Monohybrid  (4 1 3)  تزویج دو رگه 2) تزویج یک رگه 1) 

 .  مندل نباتاتی را که تنها در تولید رنگ دانه از هم فرق داشتند یعنی دانه های زرد رنگ و سبز رنگ را تولید 21

 میکردند با هم تزویج نمود. مندل این نسل را بنام کدام نسل یاد نمود:       

 (1 Parental Generation , p   (2 First Filial generation , F1 

 (3 Second filial generation , F2  (4 1  درست است 2و 

 به یکی از نام های ذیل یاد میشود: Parental Generation , p.  نسل به وجود آمده از 22

 (1 F1      (2 First Filial generation 

 (3 Second filial generation , F2  (4 1  درست است 2و 

 .  )خصوصیات مختلف ارثی به وسیله فکتور های جوره کنترول میشوند که امروز به نام جن یاد میشود( کدام 23

 قانون مندل را بیان می کند:       

 قانون چهارم 4)  قانون اول 3)  قانون سوم 2)  قانون دوم 1) 

 .  صفت مخفی شده به یکی از نام های ذیل یاد میشود:20

 (1 Dominant  (2 Recessive  (3 هیچکدام 4)   هردو 

 .  صفت بارز به یکی از نام های ذیل یاد میشود:20

 (1 Dominant  (2 Recessive  (3 هیچکدام 4)   هردو 

 .  صفت مخفی همیشه:26

 هیچکدام 4)  هر دو امکان دارد 3)  خالص میباشد 2)  ناخالص میباشد 1) 

 .  صفت بارز همیشه:27

 هیچکدام 4)  هر دو امکان دارد 3)  خالص میباشد 2)  ناخالص میباشد 1) 

 نسل خالص که دارای الیل های مشابه است کدام حروف را استعمال کرد:.  مندل برای یک نبات 28

 (1 aa   (2 AA   (3 BB   (4 1  درست است 2و 

 .  صفات خالص به یکی از نام های ذیل یاد میشود:29

 (1 Homozygous (2 Hetrozygous (3  هیچکدام 4)  هر دو 

 یاد میشود:.  صفات ناخالص به یکی از نام های ذیل 35

 (1 Homozygous (2 Hetrozygous (3  هیچکدام 4)  هر دو 

 .  مندل برای یک نبات نسل ناخالص که دارای الیل های مختلف است کدام حروف را استعمال کرد:31

 (1 aa   (2 AA   (3 BC   (4 Aa 
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32  .(Law of segregation) :قانون چندم مندل است 

 قانون اول 4)  قانون دوم 3)  قانون سوم 2)  قانون چهارم 1) 

 .  قانون سوم مندل عبارت است از:33

 (1 Law of unite characters   (2  Law of segregation 

 درست است 3و  2 4)    قانون تفکیک جن ها 3) 

 .  قانون اول جنتیک به کدام نام یاد میشود:30

 (1 Law of unite characters   (2 Law of segregation 

 (3 Principle Dominance and recessibe (4 Law of independent assortment 

 .  قانون چندم مندل قانون اول جنتیک را تشکیل میدهد:30

 قانون اول 4)  قانون دوم 3)  قانون سوم 2)  قانون چهارم 1) 

 تشکیل میدهد:.  قانون چندم مندل قانون دوم جنتیک را 36

 قانون اول 4)  قانون دوم 3)  قانون سوم 2)  قانون چهارم 1) 

 .  قانون دوم جنتیک عبارت است از:37

 (1 Law of unite characters   (2 Law of segregation 

 (3 Principle Dominance and recessibe (4 Law of independent assortment 

 مندل عبارت است از:.  قانون چهارم 38

 قانون استقالل جن ها 2)    قانون جوره شدن جن ها 1) 

 (3 Law of independent assortment  (4 همه درست است 

 .  دو صفات متقابل عبارت است از:39

 درست است 2و  1 4)  کرموزوم 3)   جن 2)   الیل  1) 

 .  مجموعه عوامل ارثی عبارت است از:05

 هیچکدام 4)  هر دو درست است 3)  جینوتایپ 2)  فینوتایپ 1) 

 .  قیافه و شکل ظاهری افراد عبارت از:01

 هیچکدام 4)  هر دو درست است 3)  جینوتایپ 2)  فینوتایپ 1) 

 .  جن هایی که یک حیوان انتقال میدهد به کدام اصطالح یاد میشود:02

 هیچکدام 4)  هر دو درست است 3)  جینوتایپ 2)  فینوتایپ 1) 

 .  وقتی که در باره قیافه و شکل ظاهری سخن می گوییم کدام اصطالح را به کار میبریم:03

 هیچکدام 4)  هر دو درست است 3)  جینوتایپ 2)  فینوتابپ 1) 

 .  مربع پونیت در کدام سال توسط پونیت اختراع شده:00

 م 1950 4)  م 1905 3)  م 1591 2)  م 1919 1) 

 .  مربع پونیت در کدام سال توسط پونیت اختراع شد:00

 م 1950 4)  م 1905 3)  م 1591 2)  م 1919 1) 

 .  آمیزش دو فرد خالص که از نظر دو صفت از هم فرق داشته باشد به یکی از نام های ذیل یاد میشود:06

 تترا هایبرید 4)  ای هایبریدتر 3)  دای هایبرید 2)  مونو هایبرید 1) 
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 .  آمیزش دو فرد خالص که از نظر یک از هم فرق داشته باشد به یکی از نام های ذیل یاد میشود:07

 تترا هایبرید 4)  ترای هایبرید 3)  دای هایبرید 2)  مونو هایبرید 1) 

 .  مریضی های جنتیکی بیشتر توسط کدام جن ها به وجود می آید:08

 درست است 3و  Recessive  (4 2 3)  مغلوب 2)   غالب 1) 

 .  مریضی خدری یا البینیسم توسط کدام جن ها به وجود می آید:09

 درست است 3و  Recessive  (4 2 3)  مغلوب 2)   غالب 1) 

 .  افراد دارای البینیسم:05

 رنگ سفید و موهای سفید دارند 2)   میالنین تولید کرده نمی توانند 1) 

 همه درست است 4)    چشم های سرخ دارند 3) 

 .  صفات ارثی می توانند:01

 هیچکدام 4)  هر دو 3)  جنسی باشد 2)  جسمی باشد 1) 

 .  کدام ماده وجود را به حیث تعیین کننده خواص ارثی می شناسند:02

 رگ ها 4)  عضالت 3)  غده ها 2)   خون 1) 

 .  خون با خواص ارثی ارتباط:03

 هیچکدام 4)  بعضاً دارد 3)   ندارد 2)   دارد 1) 

 .  )مورفین، نیکوتین، الکهول و هیرویین( باعث به میان آمدن کدام مشکالت صحی میگردد:00

 هیچکدام 4)  هر دو 3) اختالالت عصبی 2)  عقیم ساختن 1) 

 .  اگر یک فرد دارای دو الیل مشابه برای یک صفت باشد درینصورت حالت فرد مذکور برای همان صفت کدام 00

 یکی از اینهاست:       

 (1 Homozygous (2 Hetrozygous (3 Metrozygous  (4 Netrozygous 

 مذکور به کدام نام یاد میشود:.  اگر یک شخص دارای دو الیل مختلف برای یک صفت باشد درینصورت فرد 06

 (1 Homozygous (2 Hetrozygous (3 3و  2جواب  4)  ناخالص 

 .  دو رگه عبارت است از:07

 (1 Homozygous (2 Hetrozygous (3 Metrozygous  (4 Netrozygous 

 .  کروموزوم یک کلمه )..........( است:08

 انگلیسی 4)   هندی 3)   التینی 2)  یونانی 1) 

 .  کدام جمله ذیل در مورد کروموزوم اشتباه است:09

 (1 Chromo 2)   به معنی رنگ است Soma  وBody به معنی جسم است 

 از سه حصه ساخته شده است 4)  در وقت تلوین رنگ را جذب میکنند 3) 

 .  کروماتید ها در کدام قسمت با هم وصل میشوند:65

 Chromo  (3 Soma  (4 Body 2)  سنترومیر 1) 

 .  کروموزم به طور عموم چند بازو دارند:61

 پنچ 4)   سه 3)  چهار  2)   دو 1) 
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 .  بازو های کروموزوم از لحاظ جسامت وشکل باهم ...... اند:62

 هیچکدام 4)  یکسان و متفاوت 3)  متفاوت 2)  یکسان 1) 

 تمام افراد یک نوع ....... می باشد:.  بزرگی کروموزوم ها در 63

 هیچکدام 4)  یکسان و متفاوت 3)  متفاوت 2)  یکسان  1) 

 .  حجرات انسانی چند عدد کروموزوم دارند:60

 عدد 10 4)  عدد 22 3)  عدد 06 2)  عدد 23 1) 

 .  حجرات که دارای کروموزوم های جوره یی اند به چه نام یاد میشود:60

 2و  1جوابات  4)  ترایپلوید Diploid  (3 2)  پلویددی 1) 

 .  حجرات دپلوید به چه نشان داده میشوند:66

 (1 n   (2 2n   (3 3n   (4 4n 

 .  هر جوره کروموزم هایی که از لحاظ شکل و جسامت با هم مساوی باشند بنام کروموزوم های .... یا میشود:67

 (1 Homologous (2 Hetrologous (3 Diploid  (4 Triploid 

 .  هر جوره کروموزوم هایی که از لحاظ شکل و جسامت با هم مساوی باشند بنام کروموزوم های )..........( یاد 68

 میشود:      

     حجرات جنسی اند 1) 

 نصف تعداد کروموزوم های جسمی را دارا میباشد 2) 

 (3 1n اند 

 همه جوابات 4) 

 .  جن ها در کجا موقعیت دارند:69

 تحت کروموزوم 2)    باالی کروموزوم 1) 

 همه 4)    در وسط کروموزوم 3) 

75  .Rh – Factor :باالی کدام کروموزوم موقعیت دارد 

 دهم 4)   نهم 3)   سوم 2)   اول 1) 

 باالی کدام کروموزوم قرار دارند: ABO.  گروپ های خون 71

 دهم 4)   نهم 3)   سوم 2)   اول 1) 

 .  کود ارثی )رمز( کدام مورد ذیل است:72

 سنترومیر 4)  پروتین 3)  کروموزوم 2)   جن 1) 

 .  کارل کورینز تجارب خود را باالی کدام نبات ذیل اجرا نمود:73

 دانه نخود 4)  دانه لوبیا 3)  نبات مشنگ 2)  گل پتونی 1) 

 برای هر صفت چند الیل )جن( وجود دارد:.  70

 (1 2    (2 6   (3 3   (4 1 

70  .Autosomes :حجرات 

 هیچکدام 4)  جنسی و جسمی 3)  جنسی اند 2)  جسمی اند 1) 

 .  کدام جوره کروموزوم در مذکر و مونث از هم فرق دارد:76

 ام – 10 4)  ام – 22 3)  ام – 21 2)  ام – 23 1) 
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77  .Gonosomes :حجرات 

 هیچکدام 4)  جنسی و جسمی 3)  جنسی اند 2)  جسمی اند 1) 

 ام جنسی مذکر عبارت است از: – 23.  کروموزوم های جوره 78

 (1 XY   (2 XX   (3 YY   (4 XXY 

 ام جنسی مونث عبارت است از: – 23.  کروموزوم های جوره 79

 (1 XY   (2 XX   (3 YY   (4 XXY 

 .  در پرنده گان وخزنده گان جنس مونث آن ......... میباشد:85

 هیچکدام 4)  هر دو 3)  هیتروزایگوس 2)  هوموزایگوس 1) 

 کدام رنگ ها را نمیتواند تشخیص کنند: (Color Blindness).  اشخاص مبتال به کوری رنگ 81

 سبز و آبی 4)  سرخ و سبز 3)  سفید و سرخ 2)  سرخ و سیاه 1) 

 .  جن هایی که باالی یک کروموزوم قرار دارد بنام ........ یاد میشوند:82

 2و  1جواب  4)  جن های متفاوت Gen likage  (3 2) جن های پیوست 1) 

 .  انسان چه تعداد جن دارد:83

  10 – 15 4)  هزار 20 –هزار  25 3) هزار 05 –هزار  35 2)  05 – 35 1) 

 .  اگر به رنگ پوست انسان توجه شود رنگ های مختلف در آن دیده میشود علت آن:80

 موجودیت جن های مختلف 2)   موجودیت کروموزوم های مختلف 1) 

 همه جوابات 4)    موجودیت محیط مختلف 3) 

 به این سبب به این نام یاد میشوند که: (Lethal Genes).  جن های کشنده 80

 بعد از بلوغ باعث مرگ موجودات زنده میشود 1) 

 قبل از رسیدن به مرحله بلوغ و یا در مراحل جنینی باعث مرگ موجودات زنده میشود 2) 

 هر دو جواب صحیح اند 3) 

 هر دو جواب غلط اند 4) 

 .  اگر پدر و مادر هردو جن های کشنده را در جینوم خود داشته باشند در بسیاری حاالت طفل در کدام مرحله از 86

 بین میرود:      

 Neonatal  (4 Postnatal 3)   جنین 2)   رشیم 1) 

 .  کم خونی داس مانند مثالی از ...... است:87

 درست است 2و  1 4)  پولی جن Lethal Gens  (3 2)  جن های کشنده 1) 

88  .(Modification) :مشخصات 

 هیچکدام 4)  هر دو 3)  جینوتایپی اند 2)  فینوتایپی اند 1) 

 .  یکی از این ها باالی فینوتایپ اثر می گذارد:89

 همه درست است 4)  مواد غذایی 3)  رطوبت 2)  حرارت و نور 1) 

 تغییرات: (Taraxacum Officinalis).  تغییرات محیطی در نبات 95

 (1 Continues Modification   (2 Discontinues Modification 

 درست است 2گزینه  4)     هر دو 3) 
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 .  در گل پتونی کدام نوع مودیفیکیشن قابل مشاهده است:91

 (1 Continues Modification   (2 Discontinues Modification 

 (3 Fragment Modification   (4 Step by step Modification 

 .  گل پتونی تا چند درجه سانتی گرید گل سرخ و باالتر از آن گل سفید میدهد:92

 درجه سانتی گراد 20 2)    درجه سانتی گراد 35 1) 

 درجه سانتی گراد 05 4)    درجه سانتی گراد 30 3) 

 کدام یکی از عوامل ذیل ارثی شده میتواند:.  93

 درست است 2و  1 4)  قطع اعضا 3)  ادویه جات 2)  شعاعات 1) 

 .  شرایط محیطی باالی نوعیت یکی از اینها تاثیر ندارد:90

 رنگ چشم 2)    گروپ های خون 1) 

 همه درست است 4)   نرمه گوش )باز یا چسبیده( 3) 

 باالی نوعیت یکی از اینها تاثیر دارد: .  شرایط محیطی90

 وزن گوش )توسط گرفتن مواد غذایی( 2) تغییر در رنگ موی و جلد توسط شعاع آفتاب 1) 

 درست است 2و  1 4)   نرمه گوش )باز یا چسبیده( 3) 

 .  توسط مربعات یکی ازین اشخاص میتوان نتایج را به آسانی نشان داد:96

 پوند 4)   مندل 3)   پونیت 2)   فونت 1) 

 .  عبارت از تاثیرات محیط باالی موجودات زنده میباشد:97

 مودیفیکیشن 4)  منرالیشن 3)  هوموستازیس 2)  میوتیشن 1) 

 .  تغییرات ناگهانی که در مواد ارثی به وجود می آید عبارت است از:98

 مودیفیکیشن 4)  منرالیشن 3)  هوموستازیس 2)  موتیشن 1) 

 .  موتیشن می تواند در حجرات:99

 هیچکدام 4)  هر دو 3)  جسمی باشد 2)  جنسی باشد 1) 

 .  جن موتیشن بنام ........ هم یاد میشود:155

 درست است 2و  1 4)  موتیشن ابتدایی 3)  موتیشن خطی 2) موتیشن نقطه یی 1) 

 .  جن موتیشن میتواند:151

 باعث مریضی ها شود 2)     بی تاثیر باشد 1) 

 همه درست است 4)  بی نظمی های ارثی را به وجد آورد 3) 

 .  یکی از مریضی های ذیل از سبب جن موتیشن به وجود می آید:102

 Sickle Cell Anemia 2)    کم خونی داس مانند 1) 

 هیچکدام 4)     هر دو 3) 

 درست است: Sickle cell anemia.  یکی از جمالت ذیل در باره 153

 کرویات سفید خون شکل داس مانند را به خود می گیرند 1) 

 کرویات سرخ خون شکل دایره ماننده را به خود می گیرند 2) 

 کرویات سرخ خون شکل داس مانند را به خود می گیرند 3) 

 به خود می گیرندکرویات سرخ خون شکل داس مانند را  4) 
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 .  مرگ اضافه از نیمی از اطفال پیش از تولد نتیجه یکی از موتیشن های ذیل است:150

 هیچکدام 4)  هر دو 3) کروموزوم موتیشن 2)  جن موتیشن 1) 

 .  کرموزوم موتیشن به چند نوع است:150

 چهار  4)   پنچ 3)   یک  2)   دو  1) 

 عبارت است از: (Deletion)دیلیشن .  156

 دو برابر شدن تعداد کرموزوم ها 1) 

 یک قسمت کروموزوم به صورت سرچپه یا در جهت معکوس به جای اول خود متصل میشود 2) 

 توته های کرموزوم با همدیگر تبدیل میشوند 3) 

 کم شدن یک قسمت کروموزوم 4) 

 عبارت است از: (Duplication).  دپلیکیشن 157

 دو برابر شدن تعداد کرموزوم ها 1) 

 یک قسمت کروموزوم به صورت سرچپه یا در جهت معکوس به جای اول خود متصل میشود 2) 

 توته های کرموزوم با همدیگر تبدیل میشوند 3) 

 کم شدن یک قسمت کروموزوم 4) 

 به یکی از معانی ذیل است: (Translocation).  ترانسلوکیشن 158

 ابر شدن تعداد کرموزوم هادو بر 1) 

 یک قسمت کروموزوم به صورت سرچپه یا در جهت معکوس به جای اول خود متصل میشود 2) 

 توته های کرموزوم با همدیگر تبدیل میشوند 3) 

 کم شدن یک قسمت کروموزوم 4) 

 عبارت است از: (Inversio).  انورشن 159

 دو برابر شدن تعداد کرموزوم ها 1) 

 یک قسمت کروموزوم به صورت سرچپه یا در جهت معکوس به جای اول خود متصل میشود 2) 

 توته های کرموزوم با همدیگر تبدیل میشوند 3) 

 کم شدن یک قسمت کروموزوم 4) 

 .  در مریضی که اطفال آواز های مانند پشک را از خود بروز می دهند نتیجه کدام نوع کروموزوم 115

 ن است:میوتیش        

 (1 Inversion  (2 Translocation (3 Duplication  (4 Deletion 

 .  ترانسلوکیشن در بین کدام کروموزوم ها واقع شود تا مرض سرطان را به وجود بیاورد:111

 درست است 3و  1 4)  بیست و دوم 3)   پنجم 2)   نهم 1) 

 .  جینوم موتیشن به چند نوع است:112

 چهار  4)   یک 3)   سه 2)   دو  1) 

 .  در یکی از موتیشن های ذیل یک یا چند عدد کروموزوم های جسمی یا جنسی کم یا زیاد میگردد:113

 هیچکدام 4)  هر دو 3)  پولی پلویدی 2)  انیوپلویدی 1) 

 .  در یکی از موتیشن های ذیل یک یا مجموعه کروموزوم ها زیاد میشوند:110

 هیچکدام 4)  هر دو 3)  پولی پلویدی 2)  انیوپلویدی 1) 

 .  ترایزومی بیست و یکم یکی از موتیشن های ذیل است:110

 هیچکدام 4)  هر دو 3)  پولی پلویدی 2)  انیوپلویدی 1) 
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 .  یکی از موتیشن های ذیل اگر در مرحله جنینی به وجود بیآید باعث مرگ میشود:116

 هیچکدام 4)  هر دو 3)  پولی پلویدی 2)  یانیوپلوید 1) 

 .  پولی پلویدی برای یکی از این ها مفید است:117

 درست است 3و  2 4)  نباتات 3)  حیوانات 2)  انسان ها 1) 

 .  در سیاه پوست های افریقایی به چه تعداد افراد مبتال به کم خونی داس مانند هیتروزایگوس هستند:118

 در هر صد نفر ده نفر 2)   در هر دوازده نفر یک نفر 1) 

 هر دو درست است 2و  1 4)    در هر پنج نفر یک نفر 3) 

 .  در مریضی کم خونی داس مانند کرویات سرخ خون یکی از اشکال ذیل را به خود می گیرد:119

 درست است 2و  1 4)  منحنی 3)  نیم قوسی 2)   داس  1) 

 سان های مبتال به کم خونی داس مانند در برابر یکی ازین مریضی های ذیل مقاومت دارند:.  ان125

 سرطان 4)  درست است 2و  1 3)  محرقه 2)  مالریا 1) 

 در بازوی دراز کدام کروموزوم واقع میشود: Cystic Fybrosis.  مرض 121

 دوازدهم 4)   هفتم 3)   پنجم 2)  بیست ویکم 1) 

 .  در یکی از مریضی های ذیل شش ها و مجرا های تنفسی و هضمی توسط یک مایع بلغمی احاطه میشود:122

 (1 Sickle Cell Anemia    (2 Down Syndrome 

 (3 Turner Syndrome    (4 Cystic Fybrosis 

 تاثیرات مثبت داشته میتواند: Cystic Fybrosis.  یکی از اینها در مرض 123

 مواد غذایی خاص 2)     معالجه فزیکی 1) 

 همه جوابات درست است 4)     دوا های جدید 3) 

120  .Down Syndrome :چرا به نام ترایزومی بیست و یکم یاد میشود 

 سه بار موجود است 21چون کروموزوم نمود نمره  1) 

 دارند Xچون بجای دو کروموزوم تنها یک کروموزوم  2) 

 دارند XXXXYو  XXXYچون در جینوتایپ خود  3) 

 درست است 3و  1 4) 

 دارای یکی از مشخصات ذیل هستند: Down Syndrome.  اشخاص مبتال به 120

 زبان دراز و پهن و قد کوتاه 1) 

 حرکت عضالت شان بطی است 2) 

 درجه هوش و عقل شان پایین است 3) 

 همه درست است 4) 

 .  اشخاص مبتال به یکی از این مریضی ها اکثرا مریضی قلبی داشته و در مقابل مریضی های ساری خیلی 126

 حساس میباشند:        

 (1 Sickle cell anemia    (2 Down syndrome 

 (3 Turner syndrome    (4 Cystic fibrosis 

 میتال میباشند: Down syndrome.  به صورت اوسط به چه تعداد افراد به مریضی 127

 در هر هفت نفر یک نفر 2)   در هر دوازده نفر یک نفر 1) 

 در هز سی نفر سه نفر 4)   در هر هفتصد نفر یک نفر 3) 
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 به عمر مادر چه رابطه یی دارد: Down syndrome.  بی نظمی 128

 درست است 3و  2 4)  رابطه مستقیم دارد 3)  رابطه دارد 2)  رابطه ندارد 1) 

 چند است: Down syndromeسال؛ تناسب بی نظمی  25.  در اوالد مادران کمتر از 129

 (1 102555  (2 1015   (3 10155  (4 10255 

 چند است: Down Syndromeگذشته تناسب بی نظمی  00در اوالد مادرانیکه سن شان از   .135

 (1 102555  (2 1015   (3 10155  (4 10255 

 تنها در ........ پیدا میشود:.  بی نظمی 131

 هیچکدام 4)  هر دو 3)  مرد ها 2)  زن ها 1) 

 :Turner Syndrome.  در افراد میبتال به 132

 سه بار موجود است 21کروموزوم نمبر  1) 

 دارند Xبجای دو کروموزوم تنها یک کروموزوم  2) 

 دارند XXXXYو  XXXYخود در جینوتایپ  3) 

 درست است 3و  1 4) 

 دارای یکی از مشخصات ذیل میباشد: Turner Syndrome.  افراد مبتال به 133

 نسبت به دیگران کوچکتر و عقیم میباشند، در اینها زیادتر خاصیت های ثانوی بوجود نمی آید 1) 

 دارای گردن پهن و از نظر عقلی در درجه متوسط قرار دارند 2) 

 هیکل قوی و بزرگ و دست و پاهای دراز دارند 3) 

 هر دو درست است 2و  1 4) 

 دارای یکی از مشخصات ذیل میباشند: Klinifelters Syndrome.  افراد مبتال به 130

 نسبت به دیگران کوچکتر و عقیم میباشند، در اینها زیادتر خاصیت های ثانوی بوجود نمی آید 1) 

 یه های کوچک دارند و سپرم تولید نمی کنندعقیم بوده و خص 2) 

 هیکل قوی و بزرگ و دست و پاهای دراز دارند 3) 

 هر دو درست است 3و  2 4) 

 تنها در ....... پیدا میشود: Klinifelters Syndrome.  بی نظمی 130

 هیچکدام 4)  هر دو 3)  مرد ها 2)  زن ها 1) 

 بی نظمی های جنتیکی از کدام میتود استفاده میشود:.  در قسمت تشخیص و تداوی 136

 انجنیری جن 4)  جن تخنیک 3) انجنیری تخنیک 2) انجنیری جنتیک 1) 

 میتوان چند مریضی را تشخیص کرد: Parental Testing.  توسط میتود 137

 بیشتر از صد مریضی 2)    بیشتر از هزار مریضی 1) 

 همه درست است 4)    بیشتر از پنجاه مریضی 3) 

 .  در میتود امنیوسنتیسس از کیسه امنیون زن حامله بین کدام هفته ها مایع گرفته میشود:138

  9تا  8 4)  12تا  15 3)  16تا  12 2)  16تا  10 1) 

 .  میتود گرفتن حجرات پالسنتا از زن حامله بین کدام هفته ها صورت می گیرد:139

 9تا  8 4)  12تا  15 3)   16تا  12 2)   16تا  10 1) 
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 .  امکان ضایع شدن طفل در کدام میتود بیشتر است:105

 در میتود گرفتن حجرات پالسنتا 2)    در میتود امنیوسنتیسس 1) 

 هیچکدام 4)      هردو 3) 

 .  توسط یکی از میتود های ذیل پیشگویی ممکنه مریضی های مغز صورت می گیرد:101

 در میتود گرفتن حجرات پالسنتا 2)    در میتود امنیوسنتیسس 1) 

 میتود تست بعد از تولد 4)   میتود تشخیص قبل از تولد 3) 

 .  جن ها از چه ساخته شده اند:102

 (1 DNA  (2 3)  ویتامین RNA  (4 منرال ها 

 .  انجنیری جنتیکی بعد از دهه کدام سال شروع شد:103

 م 1865 4)  م 1265 3)  م 1965 2)  م 1956 1) 

 .  از انجنیری جن امروز در کدام بخش های ذیل استفاده میشود:100

 همه جوابات 4)  طب انسانی 3)  دوا سازی 2)  زراعت 1) 

 .  نوکلییک اسید را کدام عالم ذیل در هسته کشف کرد:100

 سوتن 4)  رابرت براون 3)  بویری 2)   میشر 1) 

 .  در اوایل قرن بیستم توسط کی ثابت شد که فکتورهای ارثی یا جن ها باالی کروموزوم ها موقعیت دارد:106

 درست است 2و  1 4)   میشر 3)  بویری 2)   سوتن 1) 

 دارند: .  در زمان ذیل بویری و سوتن ثابت نمودند که فکتورهای ارثی یا جن ها باالی کروموزوم ها موقعیت107

 قرن نوزدهم 4)  اوسط قرن بیستم 3) اوایل قرن بیستم 2) اواخر قرن بیستم 1) 

 .  علمای وراثت به این باور هستند که مواد ارثی یا جن ها اقالً باید چند خاصیت را داشته باشند:108

 چهار  4)   دو 3)   پنج 2)   سه  1) 

 باکتریای ذیل تجارب را اجرا نمودند و چه را به اثبات رسانیدند:.  ویری و همکارانش باالی کدام 109

 باالی سترپتوکوکوس و اینکه جن از پروتین ساخته شده 1) 

 باالی سترپتوکوکوس و اینکه جن از نوکلییک اسید ساخته شده است 2) 

 باالی باکتریایی ای کولی و اینکه جن از نوکلییک اسید ساخته شده است 3) 

 ست استهمه در 4) 

 .  باکتریای سترپتوکوکوس به چند دسته تقسیم شده است:105

 پنج 4)  چهار  3)   دو 2)   سه  1) 

 به کدام نام یاد میشود: DNA.  انزایم تجزیه کننده 101

 (1 Helicase  (2 Protase  (3 Dnase  (4 Dianase 

 را کدام یکی از اشخاص ذیل ساخت:  DNA.  مودل ابتدایی 102

 سوتن 4)  هر دو 3)  کریک 2)  واتسن 1) 

 .  واتسن و کریک در کدام سال به اخذ جایزه نوبل در بخش طب نایل گردیدند:103

 م 1967 4)  م 1976 3)  م 1926 2)  م 1962 1) 
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100  .DNA  وRNA: 

 هر دو منرال های هستوی هستند 2)   هر دو پروتین های هستوی هستند 1) 

 هر دو القلی های هستوی هستند 4)   هر دو تیزاب های هستوی هستند 3) 

 .  نوکلییک اسید ها مالیکول های بزرگی هستند که از مالیکول های کوچک بنام ....... تشکیل شده اند:100

 (1 Nucleotides  (2 Nucleosides (3 پروتین ها 4)  امینواسیدها 

 .  هر نوکلیوتاید از اجزای ذیل ساخته شده است:106

 یک گروپ فاسفیت 2)   (Pentose)یک قند پنج کاربنه  1) 

 همه درست است 4)   القلی عضوی نایتروجن دار 3) 

 .  اگر نوکلیوتاید گروپ فاسفیت نداشته باشد به یکی از نام های ذیل یاد میشود:107

 (1 Nucleotides  (2 Nucleosides (3 پروتین ها 4)  امینواسیدها 

 چند قلوی شامل اند: DNA.  در ترکیب 108

 چهار  4)   پنج 3)   دو 2)   سه  1) 

 به عوض قلوی گوانین یکی از قلوی های ذیل شامل است: RNA.  در 109

 هیچکدام 4)  سایتوسین 3)   ادنین 2)  یوراسیل 1) 

 چند قلوی یکسان و مشابه میباشند: RNAو  DNA.  در 165

 چهار  4)   پنج  3)   دو 2)   سه  1) 

 به عوض قلوی تایمین یکی از قلوی های ذیل شامل است: RNA.  در 161

 هیچکدام 4)  سایتوسین 3)   ادنین 2)  یوراسیل 1) 

 مالیکول سایتوزین موجود باشد قانون یکی از اشخاص ذیل است:.  اینکه در مقابل یک مالیکول گوانین یک 162

 درست است 3و  1 4)  کریک 3)  چارگوف 2)  واتسن 1) 

 .  یکی از ین ها نظر به قانون چارگوف درست است:163

 (1 C = T  (2 A = G  (3 A = T  (4 همه درست است 

 همدیگر واقع اند توسط چند رابطه هایدروجنی با هم مرتبط هستند:.  قلوی های تایمین و ادنین که در مقابل 160

 یک 4)  هر دو امکان دارد 3)   دو 2)   سه  1) 

 .  قلوی های گوانین و سایتوزین که در مقابل همدیگر واقع اند توسط چند رابطه هایدروجنی با هم مرتبط هستند:160

 یک 4)  هر دو امکان دارد 3)   دو 2)   سه  1) 

 توسط کدام رابطه باهم در ارتباط هستند: DNA.  القلی های دو بازوی 166

 اشتراکی 4)  هایدروجنی 3)  نایتروجنی 2)   آیونی 1) 

 .  یکی از جمالت ذیل غلط است:167

 در قند )بوره( آنها است RNAو  DNAفرق  1) 

 یک رشتوی است DNAساختمان  2) 

 شکل مضاعف را دارد DNAساختمان  3) 

 هیچکدام 4) 

 .  یکی از جمالت ذیل درست است:168

 (1 DNA  نسبت بهRNA بسیار بزرگ است 
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 شکل مضاعف را دارد RNAساختمان  2) 

 شکل رشتوی را دارد DNAساختمان  3) 

 هیچکدام 4) 

 وجد دارد: RNA.  در حجره چند نوع 169

 دو 4)   پنج 3)   سه 2)  چهار  1) 

 : mRNA.  وظیفه 175

 در ترکیب پروتین کمک می کند 1) 

 هسته گرفته و در سایتوپالزم به رایبوزوم می رساند DNAهدایات یا پیام ها را از  2) 

 رساندن امینواسید های آزاد به رایبوزوم 3) 

 درست است 3و  1 4) 

 :tRNA.  وظیفه 171

 در ترکیب پروتین کمک می کند 1) 

 هسته گرفته و در سایتوپالزم به رایبوزوم می رساند DNAهدایات یا پیام ها را از  2) 

 رساندن امینواسید های آزاد به رایبوزوم 3) 

 درست است 3و  1 4) 

 :rRNA.  وظیفه 172

 در ترکیب پروتین کمک می کند 1) 

 هسته گرفته و در سایتوپالزم به رایبوزوم می رساند DNAهدایات یا پیام ها را از  2) 

 رساندن امینواسید های آزاد به رایبوزوم 3) 

 درست است 3و  1 4) 

173  .tRNA :معموالً در کجا یافت میشود 

 غشای حجروی 4)  سایتوپالزم 3)  هستچه 2)   هسته  1) 

 حجره به حجره دیگر انتقال میابد:.  معلومات ارثی در نتیجه کدام تقسیم از یک 170

 هیچکدام 4)  هر دو 3)  میتوسیس 2)  میوسیس 1) 

 .  معلومات ارثی در نتیجه کدام تقسیم از یک نسل به نسل دیگر انتقال میابد:170

 هیچکدام 4)  هر دو 3)  میتوسیس 2)  میوسیس 1) 

 را به یکی ازین نام ها یاد میکنند: DNA.  میخانیکیت مالیکولی دو چند شدن مالیکول های 176

 همه درست است Replication  (4 3)  کاپی کردن 2)  نقل کردن 1) 

 روابط هایدروجنی از همدیگر توسط کدام یک از انزایم های ذیل جدا میشود: Replication.  در عملیه 177

 (1 Helicase  (2 Protase  (3 Dnase  (4 Dianase 

 ترانسکرپشن به یکی از معانی ذیل است:.  178

 همه درست است 4)  نسخه گرفتن 3)  ترجمه  2)  نقل کردن 1) 

 ساخته میشود: DNA , mRNA.  عملیه ی که توسط آن به اثر هدایت 179

 هیچکدام 4)  نسخه گرفتن 3)  کاپی کردن 2)  ترجمه 1) 

185  .Translation :کلمه التین بوده و به معنی ذیل میباشد 

 ترجمه 4)  کاپی کردن 3)  نسخه گرفتن 2)  نقل کردن 1) 
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 چه ساخته میشود: DNAبه اثر هدایت  Translation.  در عملیه 181

 همه درست است 4)  پروتین ها 3)  پولی پیپتاید ها 2)  امینواسید ها 1) 

 جینوم خود جن های بیگانه را داشته باشد به یکی از نام های ذیل یاد میشود:.  موجودات زنده ایکه در 182

 درست است 3و  2 4)  انجنیری جنتیک 3)  ترانس جن 2)  میوتانت 1) 

 .  تطبیق عملی جنتیک در حقیقت از چند هزار سال قبل شروع شده است:183

 از دوازده الی هژده هزار  2)    از ده الی دوازده هزار  1) 

 از نه الی دوازده هزار 4)    از هشت الی ده هزار  3) 

 در کدام سال اختراع شد: DNA.  انزایم های قطع کننده 180

 م 1695 4)  م 1900 3)  م 1965 2)  م 1962 1) 

 .  بدن مریضان شکر:180

 هیچ انسولین تولید کرده نمی تواند 1) 

 زه کافی انسولین تولید کرده نمی توانندبه اندا 2) 

 هر دو جواب درست است 3) 

 هیچکدام 4) 

 .  پیش از اینکه به کمک انجنیری جنتیک میتود تولید انسولین کشف شود انسولین از حیوانات ذیل بدست می آمد:186

 درست است 2و  1 4)   بقه 3)  پانکراس گاو 2)  پانکراس خوک 1) 

 .  در انسولین تولید شده از پانکراس گاو و خوک تقریبا چند فیصد مریضان در مقابل آن عکس العمل نشان 187

 می دادند:        

 یک فیصد 4)  چهار فیصد 3)  دو فیصد 2)  سه فیصد 1) 

 ت:م یک دهقان در آلمان تنها برای چند نفر مواد غذایی مهیا می ساخ 1955.  در حوالی سال 188

 چهار  4)   پنج 3) شصت و چهارشنبه 2)   سه  1) 

 م یک دهقان در آلمان تنها برای چند نفر مواد غذایی مهیا می ساخت: 1985.  در حوالی سال 189

 چهار  4)   پنج 3) شصت و چهار  2)   سه  1) 

 .  جن تخنیک بیشتر در کدام بخش مورد استفاده قرار می گیرد:195

 هیچکدام 4)  هر دو 3)  تداوی  2)  تشخیص 1) 

 .  جن تخنیک در یکی از موارد ذیل استفاده میشود:191

 همه درست است 4)  مسایل حقوقی 3) موضوعات جنایی 2) تشخیص سرطان سینه 1) 

 .  برای معلوم نمودن پدر طفل در صورت دعوا از یکی از تخنیک های ذیل استفاده میگردد:192

 RNAانجنیری  4)  هر دو 3) انجنیری جنتیک 2)  جن تخنیک 1) 

 .  داخل نمودن جین های درست به عوض جین های مریض به یکی از نام های ذیل یاد میشود:193

 همه درست است 4)  جن تراپی بدنی 3) انجینیری جنتیک 2)  جن تخنیک 1) 

 .  اگر بی نظمی ها ارتباط به جن های غالب و منشا جسمی داشته باشد و پدر و مادر هردو صحت داشته باشد 190

 اوالد شان:        

 مریض به دنیا می آید 2)    صحتمند به دنیا می آید 1) 

 درست است 3و  2 4)   در مرحله جنینی سقط میشود 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



کانکور با استاد امین هللا )امین(             با ما ستاره کانکور شوید                                   21سوال بیولوژی صنف  847

انجینیر امین هللا )امین( استاد                                   تهیه و ترتیب:                   
15 

 به یک مریضی هتروزایگوس باشد پس چند درصد اوالد مریض را خواهند داشت: .  اگر از والدین یکی از آنها190

  صد درصد 2)    هفتاد و پنج درصد 1) 

 هیچکدام 4)     پنجاه درصد 3) 

 .  اگر والدین هر کدام برای یک مریضی هیتروزایگوس باشند به اساس قانون دوم مندل انتظار چند در صد اوالد 196

 را خواهند داشت: مریض         

 هیچکدام 4)  پنجاه درصد 3)  صد در صد 2) هفتاد و پنج در صد 1) 

 .  به صورت عموم در کدام حاالت مشوره های ارثی داده میشود:197

 زن و مردیکه با هم خویشاوند باشند 1) 

 زنیکه چند بار به خاطر دالیل نامعلوم سقط کرده باشد 2) 

 ر شان از سی و هشت سال بلند باشدزنان حامله ایکه عم 3) 

 همه درست است 4) 

 .  در کدام دهه به صورت تجربوی موجودات زنده به وجود آمدند که در جینوم خود جین های بیگانه داشتند:198

 هفتاد 4)  شصت 3)   هشتاد 2)   نود 1) 

199  .DNA :کدام شکل را دارد 

 زینه یی راست و تاب خورده رابری 2)   زینه یی کج وتاب خورده رابری 1) 

 همه درست است 4)    زینه یی راست رابری 3) 

 .  عضالت حرکات خود راتوسط چند نوع پروتین مخصوص انجام میدهد:255

 چهار  4)   دو 3)   پنج  2)   سه  1) 

 .  عضالت حرکات خود راتوسط کدام پروتین های ذیل اجرای می نمایند:251

 B12 4)  هردو درست است 3)  میوسین 2)   اکتین 1) 

 .  هنگامیکه عضالت انقباض می نمایند:252

 طول آنها کم میشود 2)    طول آن ها زیاد میشود 1) 

 درست است 3و  2 4)    ضخامت آنها زیاد میشود 3) 

 .  هنگامیکه عضالت انبساط می کنند:253

 طول آنها کم میشود 2)    ضخامت آنها کم میشود 1) 

 همه درست است 4)    ضخامت آنها زیاد میشود 3) 

 .  عضالت از لحاظ ساختمان به چند نوع است:250

 چهار  4)   دو 3)   پنج 2)   سه  1) 

 .  کدام یکی از اینها عضالت غیر ارادی و خط دار میباشد:250

 همه درست است 4)  عضالت اسکلیتی 3)  عضالت لشم 2)  عضالت قلب 1) 

 .  کدام جواب ذیل عضالت غیر ارادی و بدون خط اند:256

 همه درست است 4)  عضالت اسکلیتی 3)  عضالت لشم 2)  عضالت قلب 1) 

 .  عبارت از عضالتی اند که باالی استخوان ها توسط ها پی یا رباط چسپیده و سبب حرکت دستها، پاها و دیگر 257

 اعضا میشوند:         

 همه درست است 4)  عضالت اسکلیتی 3)  عضالت لشم 2)  عضالت قلب 1) 
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 د:.  عضالت اسکلیتی تحت میکروسکوپ به یکی از اشکال ذیل دیده میشو258

 دانه مانند 4)  خطوط 3)  دایروی 2)  استوانه یی 1) 

 .  رشته های عضالت اسکلیتی به یکی از نام های ذیل یاد میشود:259

 درست است 3و  Myofibril  (4 1 3)  سارکومیر 2)  میوفبریل 1) 

 از اشکال ذیل دیده میشود:.  بندها یا نقاط روشن یا تاریک مایوفبریل ها در زیر میکروسکوپ به یکی 215

 لشم 4)  هر دو 3)  دایره ها 2)  خط ها 1) 

 ساختمان های به کدام نام وجود دارد: Myofibril.  در مرکز هر بند روشن 211

 درست است 3و  Z – line   (4 1 3)  سارکومیر 2)  زیدالین 1) 

 به یکی از نام های ذیل یاد میشود: Z – line.  ساحه بین دو 212

 درست است 3و  Z – line  (4 1 3)  سارکومیر 2)  زیدالین  1) 

 .  رشته های نازک سارکومیر عبارتند از:213

 هیچکدام 4)  هر دو 3)  میوسین 2)   اکیتن 1) 

 .  رشته های ضخیم سارکومیر عبارتند از:210

 هیچکدام 4)  هر دو 3)  میوسین 2)   اکتین 1) 

 به امتداد سار کومیر با یکدیگر: Myosinو  Actin.  رشته های 210

 هیچکدام 4)  هر دو 3)  منحنی اند 2)  موازی اند 1) 

 .  عضالت با استخوان ها در چند قسمت با هم وصل یا چسپیده اند:216

 پنج 4)   دو 3)  چهار  2)   سه  1) 

 که عضالت از آن شروع میشود به نام:.  قسمتی 217

 (1 Origin  (2 درست است 3و  1 4)   منشا 3)  ارتکاز 

 .  قسمت که عضالت ختم میشود به نام:218

 درست است 3و  Origin  (3 Insertion  (4 1 2)  ارتکاز 1) 

 .  انجام عضله ایکه به استخوان غیر متحرک چسپیده است عبارت است از:219

 (1 Origin  (2 Insertion  (3 ارتکاز 4)  هر دو 

 .  کدام عضالت نقطه ارتکاز خود را به طرف منشا نزریک می سازد:225

 درست است 3و  1 4)  اسکلیتی 3)   لشم 2)  مخطط 1) 

 .  برای حرکت کردن؛ چند جوره از عضالت ضروری است:221

 چهار جوره 4)  سه جوره 3)  دو جوره 2)  یک جوره 1) 

 .  عضالت که مخالف یکدیگر عمل می کنند به یکی از نام های ذیل یاد میشوند:222

 (1 Antagonistic M (2 Antigenic M (3 Antigonic M  (4 Antiviral M 

 .  عضالت اسکلیتی از لحاظ حرکت به چند نوع است:223

 چهار  4)   دو 3)   یک 2)   سه 1) 
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 یک عضله: Bieps.  عضله دوسره بازو یا 220

 انبساط کننده است 2)    انقباض کننده است 1) 

 هیچکدام 4)    هر دو درست است 3) 

 یک عضله: Triceps.  عضله سه سره بازو یا 220

 انبساط کننده است 2)    انقباض کننده است 1) 

 هیچکدام 4)    هر دو درست است 3) 

 از وظایف مهم بدن حرکت است که از اثر ....... عضالت به وجود می آید: .  یکی226

 هیچکدام 4)  هر دو درست است 3)  انبساط 2)  انقباض 1) 

 یکی از ساختمان های ذیل وجود دارد: Myofibril.  در داخل 227

 سیلیا 4)  مایکرووپالی 3)  مایکروفالمنت 2)  مایوفالمنت 1) 

 مایوفالمنت ها از پروتین های ذیل ساخته شده اند:.  228

 هیچکدام 4)  هر دو درست است 3)  مایوسین 2)  اکتین  1) 

 .  حجرات مقدار زیاد انرژی را در یکی از حاالت ذیل تولید می کند:229

 درست است 3و  2 4)  ورزش 3)  حرکت 2)  استراحت 1) 

 سیستم عصبی عبارت است از:.  واحد ساختمانی و وظیفوی 235

 امینواسیدها 4)  نیورون 3)  پروتین 2)  نیوترون 1) 

 .  با از بین رفتن نیورون ها آیا آنها دوباره ساخته میشود یا خیر:231

 هیچکدام 4)  در بعضی حاالت 3)   بلی 2)   نخیر 1) 

 .  نیورون از چند قسمت ذیل ساخته شده است:232

 سه 4)   یک 3)  چهار  2)   دو 1) 

 .  نیورون از قسمت های ذیل ساخته شده است:233

 همه جوابات 4)  اکسون ها 3)  دندرایت ها 2)  جسم حجروی 1) 

230  .Cell body :به کدام اشکال ذیل دیده میشود 

 همه درست است 4)  ستاره مانند 3)  چند ضلعی 2)  بیضوی 1) 

230  .Dendrite :به معنی ذیل است 

 ساقه 4)  درخت 3)   ریشه 2)   نبات 1) 

236  .Dendrite :ها چه وظیفه دارد 

 پیام ها را اخذ و به جسم حجروی انتقال میدهد 1) 

 پیام ها را خارج از جسم حجروی انتقال میدهد 2) 

 هر دو درست است 3) 

 هر دو غلط است 4) 

 .  اکسون عبارت از:237

 رشته های طویل پروتوپالزمیک است 2)  رشته های کوتاه پروتوپالزمیک است 1) 

 هیچکدام 4)    هر دو درست است 3) 
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 .  اکسون در آخر خود شاخه های کوچک دارد که به یکی از نام های ذیل یاد میشود:238

 (1 Axon terminals (2 Dendrite  (3  درست است 3و  1 4)  ترمینل های اکسون 

 .  ترمینل ها با نیورونهای دیگر پیام ها را:239

 هیچکدام 4)  هر دو 3)  تبادله میکند 2)  تقسیم میکند 1) 

 .  اکثراً نیورون ها توسط پوش سفید احاطه شده که به یکی از نام های ذیل یاد میشود:205

 (1 Mylin sheath (2 Dendrite  (3 درست است 3و  1 4)  پوش میلین 

 .  نیورون ها از لحاظ وظیفه به چند نوع اند:201

 چهار  4)   یک  3)   سه 2)   دو 1) 

 ن نوع از نیورون ها است که پیام ها را از آخذه های حسی گرفتن و به سیستم عصبی مرکزی .  آ202

 )مغز و حرام مغز( انتقال میدهد:        

 همه درست است 4)  ارتباط دهنده 3)  حرکی 2)  حسی  1) 

 .  آن نوع از نیورون ها است که پیام ها )احکام( را از سیستم عصبی مرکزی گرفته و به اعضای تطبیق کننده 203

 می رساند:        

 همه درست است 4)  ارتباط دهنده 3)  حرکی 2)   حسی 1) 

 .  آن نوع از نیورونها است که در مغز و حرام مغز قرار داشته و وظیفه آنها ارتباط دادن نیورون های حسی و 200

 حرکی است:        

 (1 Associative neurons   (2 حرکی 

 درست است 3و  1 4)   نیورون های ارتباط دهنده 3) 

 رول دارد: .  یکی ازینهادر سرعت انتقال پیام در اکسون ها200

 همه درست است 4)  طول اکسون 3) ضخامت اکسون 2)  قطر اکسون 1) 

 .  یکی از اکسون های ذیل پیام را سریعتر انتقال میدهد:206

 اکسون که طول بیشتر دارد 2)   اکسون که قطر کمتر دارد 1) 

 همه جوابات غلط است 4)   اکسون که قطر بیشتر دارد 3) 

 به واسطه یکی از نیورون های ذیل به دماغ رسانیده میشود: .  تنبیه207

 همه 4)   حسی 3)  حرکی 2)  انتقال دهنده 1) 

 .  زمانیکه یک پیام توسط دندرایت اخذ میگردد اول به یکی از جاهای ذیل انتقال میگردد:208

 هیچکدام 4)  دندرایت 3)  اکسون 2)  جسم حجروی  1) 

 .  در جاهایی که اکسون یک نیورون با دندرایت نیورون دیگر یکجا میگردد یک خالیگاه کوچکی به وجود می 209

 آورد که به یکی از نام های ذیل یاد میگردد:        

 (1 Nueoro Transmitter   (2 Synatic Cleft 

 (3 Synapse     (4 همه جوابات درست است 

 انتقال دهنده یک نوع مواد کیمیاوی به کدام نام ترشح می کنند:.  نیورون های 205

 (1 Nueoro Transmitter   (2 Synatic Cleft 

 (3 Synapse     (4 همه جوابات درست است 
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 .  محل ارتباط دو نیورون را در وقت انتقال پیام به یکی از نام های ذیل یاد میکنند:201

 (1 Nueoro Transmitter   (2 Synatic Cleft 

 (3 Synapse     (4 همه جوابات درست است 

 .  ساینپس یک پیوند:202

 فزیولوژیکی است 2)    مورفولوژیکی است 1) 

 همه جوابات درست است 4)     کیمیاوی است 3) 

 .  هورمون ها یکی ازین عمل ها را تنظیم می کند:203

 تنظیم قند خون 2)    رشد و تنظیم میتابولیزم 1) 

 همه درست است 4)   عکس العمل در مقابل ترس 3) 

 .  هورمون یک کلمه یونانی بوده و به یکی از معنای ذیل است:200

 مانع شدن 4)  هر دو درست است 3)  تحریک نمدن 2)   تنبیه 1) 

 .  نوع پیام رسان کیمیاوی که درستورهای مربوط به تغییر فعالیت ها را از مراکز تنظیم کننده به حجرات هدف 200

 میرسانند به یکی از نام های ذیل یاد میشود:        

 اعصاب 4)  ساینپس 3)  هورمون 2)  نیورون 1) 

 .  هورمون عبارت از:206

 تنظیم کننده بیولوژیکی است 2)   تماده تنظیم کننده کیمیاوی اس 1) 

 همه جوابات ها غلط است 4)   هر دو جواب درست است 3) 

 .  هورمون ها بعد از آن که ترشح میشود از کدام طریق خود را به حجرات هدف میرساند:207

 هیچکدام 4)  هر دو 3)  شش ها 2)  جریان خون 1) 

 .  وظیفه اصلی هورمون ها:208

 تنظیم نمودن نمو، انکشاف، رفتار )سلوک( و تکثر )تولید مثل( 1) 

 ایجاد هم آهنگی بین تولید، مصرف و ذخیره انرژی  2) 

 حفظ حالت پایدار  بدن مانند: ثابت نگهداشتن مقدار آب و نمک های مختلف داخل بدن 3) 

 همه درست است 4) 

 به یکی ازین ها دارد: .  دستوری که هورمون به حجره هدف میدهد بستگی209

 طاقت هورمون 4)  هر دو درست است 3)  حجره هدف 2)  نوع هورمون 1) 

 .  عضوی که وظیف اولی و اساسی آن ترشح مواد به دیگر قسمت های بدن میباشد عبارت است از:265

 غدوات 4)  هر دو درست است 3)  نیورون ها 2)  هورمون ها 1) 

 اندوکراین:.  غدوات 261

 فاقد مجرا یا کانال هستند 1) 

 در سرتاسر بدن یافت میشود 2) 

 هورمون را مستقیماً به جریان خون ویا مایع دورادور حجرات می ریزد 3) 

 همه جوابات درست است 4) 

 .  یکی از اعضای ذیل ترشح هورمون را به حیث وظیفه فرعی انجام میدهد:262

 همه درست است 4)  روده کوچک و گرده 3)   معده 2)   مغز 1) 
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 .  پیام رسان های کیمیاوی سیستم عصبی به یکی از نام های ذیل یاد میشود:263

 نیورون 4)  هر دو 3) انتقال دهنده عصبی 2)  هورمون 1) 

 .  پیام رسان های کیمیاوی سیستم اندوکراین به یکی از نام های ذیل یاد میشود:260

 نیورون 4)  هر دو 3) انتقال دهنده عصبی 2)  هورمون 1) 

 .  اپی نفرین:260

 انتقال دهنده عصبی است 2)     هورمون است 1) 

 هیچکدام 4)   هر دو جواب درست است 3) 

 .  یکی از هورمون های ذیل از غدۀ فوق کلیه ترشح میشود و شخص را برای جنگ یا گریز آمده میکند:266

 TSH 4)  اپی نفرین 3)  اسیتایل کولین 2)  وکسی توسینا 1) 

 .  پیام رسان های سیستم اندوکراین:267

 عمر کوتاه دارند 2)    سریع عمل میکنند 1) 

 تاثیرات کندتر و طوالنی دارند 4)   هردو درست است 2و  1جوابات  3) 

 .  پیام رسان های سیستم عصبی:268

  عمر کوتاه دارند 2)    سریع عمل میکنند 1) 

 تاثیرات کندتر و طوالنی دارند 4)  هر دو درست است 2و  1جوابات  3) 

 .  هوزمون ها حجرات هدف را توسط کدام اوصاف شان می شناسند:269

 از روی شکل 2)    بزرگی و کوچک بودن 1) 

 آخذه ها 4)    هر دو درست است 3) 

 حجره قرار دارد:.  آخذه ها در کجای یک 275

 همه جوابات 4)   هسته 3)  سایتوپالزم 2) در روی حجره  1) 

 .  پیام هاییکه یک غده را وادار میسازد تا تولید هورمون را تسریع، آهسته ویا متوقف بسازد شاید .... باشد:271

 هیچکدام 4)  هر دو  3) محرک های کیمیاوی 2)  محرک عصبی 1) 

 زم که فعالیت یک غده را تغییر میدهد به یکی از نام های ذیل یاد میشود:.  میکانی272

 اندوکراین 2)     فیدبیک منفی 1) 

 (3 Negative Feedback    (4 1  درست است 3و 

 .  هرگاه شرایط از حد نورمال پایین گردد به اثرفیدبیک منفی باال رفته کدام حالت را به خود میگیرد:273

 هیچکدام 4)  حالت اصغری 3)  حالت اعظمی 2)  حالت نورمال 1) 

 .  ترموستات یخچال کدام میکانیزم ذیل است:270

 فیدبیک مثبت 2)     فیدبیک منفی 1) 

 (3 Negative Feedback    (4 1  درست است 3و 

 .  تایروکسین توسط کدام غده ذیل ترشح میگردد:270

 پانقراس 4)  فوق الکلیوی 3)  نخامیه 2)  غده تایراید 1) 

 .  حفظ، تعادل و تنظیم سطح گلوکوز در خون به چند شکل صورت می گیرد:276

 چهار شکل 4)  دو شکل 3)  یک شکل 2)  سه شکل 1) 
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 در کدام عضو ذیل قرار دارد: (Langer Hans Islands).  جزایر لنگرهانز 277

 همه 4)  پانکراس 3)   جگر 2)   قلب 1) 

 شامل چند نوع حجرات میباشد: (Langer Hans Islands) .  جزایر لنگرهانز278

 دو نوع )الفا، بیتا( 2)     یک نوع )الفا( 1) 

 دو نوع )گاما، بیتا( 4)    سه نوع )الفا، بیتا، گاما( 3) 

 .  کدام جواب ذیل درست است:279

 گون را افراز مینمایندحجرات الفا، هورمون گلوکا 1) 

 حجرات بیتا هورمون انسولین را افراز مینمایند 2) 

 هورمون انسولین سطح گلوکوز را در خون پایین می آورد 3) 

 همه درست است 4) 

 قند چند قیمته است: (Glycogon).  گالیکوجن 285

 سه قیمته 4)  چند قیمته 3)  دوقیمته 2)  یک قیمته 1) 

 سطح بلند کلسیم در خون؛ غده تایراید را تحریک مینماید تا هورمونی به کدام نام تولید نماید:.  281

 درست است 3و  Calcitonin  (4 1 3)  گلوکاگون 2)  کلسی تونین 1) 

 .  کدام هورمون سبب میشود که کلسیم بصورت سریع در انساج استخوان ذخیره شده و سطح کلسیم را در خون 282

 پایین بیاورد:         

 درست است 3و  Calcitonin  (4 1 3)  گلوکاگون 2)  کلسی تونین 1) 

 .  از کلسیم برای کدام مقاصد ذیل استفاده به عمل می آید:283

 خارج ساختن یک عده مواد از حجرات 2)     انقباض عضله 1) 

 هیچکدام 4)     هر دو 3) 

 .  هورمون پاراتایراید که توسط غدوات پاراتایراید تولید میگردد از چند طریق در بلند بردن سطح 280

 کلسیم تاثیر می نماید:         

 یک 4)  چهار  3)   سه  2)   دو  1) 

 برای کدام عضو بدن ضروری است: D.  ویتامین 280

 همه 4)   امعا 3)   جگر 2)   قلب 1) 

 کلسیم برای .......... ضرورت است: . 286

 ساختمان استخوان ها و دندان ها 2)     لخته شدن خون 1) 

 همه درست است 4)  فعالیت نورمال عضالت و فعالیت نورمال 3) 

 .  غده نخامیه در کجا موقعیت دارد:287

 (1 Hypothalam (2 هیچکدام 4)  هر دو درست است 3)  هایپوتالموس 

 .  غده نخامیه کدام نوع غده است:288

 هیچکدام 4)  هر دو 3)  اکزوکراین 2)  اندوکراین 1) 

 .  جسامت غده نخامیه به کدام اندازه است:289

 به اندازه دانه نخود 4)  به اندازه دانه ارزن 3) به اندازه دانه بادام 2)  به اندازه لوبیا 1) 
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 قسمت ذیل ساخته شده است:.  غدۀ اندوکراین از سه 295

 قدامی، خلفی و وسطی 2)    قدامی، خلفی و انسی 1) 

 وحشی، انسی و وسطی 4)    خلفی، وسطی و وحشی 3) 

 .  غدۀ اندوکراین از چند قسمت ساخته شده است:291

 سه 4)   پنج 3)  چهار  2)   دو 1) 

 نخامیه افراز میشود:.  بیشترین تعداد هورمون ها از کدام قسمت غدۀ 292

 همه 4)   خلفی 3)  وسطی 2)   قدامی 1) 

 .  کدام قسمت غدۀ نخامیه تنها در طفولیت موجود میباشد:293

 همه 4)   خلفی 3)  وسطی 2)   قدامی 1) 

 .  غدۀ نخامیه به یکی از نام های ذیل نیز یاد میشود:290

 (1 Leader gland (2 Boss gland  (3 Master gland  (4 Senior gland 

 .  حجرات عصبی در هایپوتالموس چند نوع هورمون را میسازد:290

 چهار  4)   یک  3)   سه 2)   دو 1) 

 .  حجرات عصبی در هایپوتالموس کدام هورمون های ذیل را میسازد:296

 اوکسی توسین و انتی دیورتیک 2)   اوکسی توسین و وازوپرسین 1) 

 همه جوابا درست است 4)     انتی دیورتیک 3) 

 .  هورمون هایی که توسط قسمت قدامی غدۀ نخامیه افراز میشود عبارت است از:297

 (1 GH   (2 TSH  (3 ACTH  (4 همه جوابات 

 .  هورمون رشد سبب رشد و نموی کدام یکی از اینها میشود:298

 عضالت و استخوان ها 2)    انساج وغضروف ها 1) 

 همه جوابات درست است 4)    تمام قسمت های بدن 3) 

 .  هنگامیکه هورمون رشد در هنگام طفولیت بیشتر از حد معین افراز گردد یکی از حاالت ذیل را به 299

 میان می آورد:         

  2و  1 4)  قد بلسیت Dwarfism  (3 2)  دیوپیکری 1) 

 .  هنگامیکه هورمون رشد در هنگام طفولیت کمتر از حد معین آن افراز گردد یکی از حاالت ذیل را به 355

 میان می آورد:         

 2و  3 4)  قد بلسیت Dwarfism  (3 2)  دیوپیکری 1) 

 شیری میشود:.  یکی از هورمون های ذیل تولید پروتین را ارتقا بخشیده و سبب تحریک انکشاف غدوات 351

 TSH  (4 ACTH 3)  لوتینازینگ 2)  پرولکتین 1) 

 .  پرولکتین سبب تحریک انکشاف غدوات شیری در یکی از زمان های ذیل میشود:352

  بعد از تولد طفل 2)    در زمان حاملگی 1) 

 هیچکدام 4)    هر دو درست است 3) 

 ر دارد:.  غدۀ تایراید در یکی از جاهای ذیل قرا353

 به دو طرف قصبه الریه 2)    در زیر بکس صوتی 1) 

 در حلقوم 4)    هر دو درست است 3) 
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 .  غدۀ تایراید چند نوع هورمون را تولید می کند:350

 پنج 4)  چهار  3)   دو 2)   سه 1) 

 .  هورمون تایروکسین اکثراً به یکی از نام های ذیل یاد میشود:350

 (1 T3   (2 T2   (3 T5   (4 T4 

 .  هورمون تایروکسین دارای چند اتوم آیودین است:356

 پنج 4)  چهار  3)   سه 2)   دو 1) 

 .  در انسانها عدم موجودیت ذاتی یا ارثی غذۀ تایراید باعث چه میشود:357

 سبب کندی انکشاف نورمال استخوان ها 2)   سبب کندی انکشاف نورمال دماغ 1) 

 همه جوابات درست است 4)  سبب کندی انکشاف نورمال عضالت 3) 

 یکی از رول های ذیل را دارد: T4و  T3.  در کالن ساالن 358

 حرکت قلب 2)    فشار نورمال خون 1) 

 همه جوابات درست است 4)    کمک به هضم و تکثر 3) 

 یکی ا رول های ذیل را دارد: T4و  T3.  کمبود 359

 سبب ازدیاد فشار خون میگردد 2)  حرارت و عرق کردن شخص را باال میبرد 1) 

 هیچکدام 4)    هر دو درست است 3) 

 .  کمبود آیودین سبب تولید یکی ازین ها نمی گردد:315

 هیچکدام 4)  هر دو درست است Goiter  (3 2)  جاغور 1) 

 عبارت است از: ACTH.  وظیفه مهم 311

 تحریک غدۀ فوق کلیه 2)   تحریک کورتکس غده ادرینال 1) 

 هیچکدام 4)    هر دو درست است 3) 

 .  هورمونی که ب اثر تحریک کورتکس غدۀ فوق کلیه ترشح میشود عبارت است از:312

 (1 T3   (2 اوکسی توسین 4)  تایروکسین 3)  کورتیزول 

 .  یکی از هورمون های ذیل باالی گوناد ها یا اعضای جنسی عمل نموده و فعالیت غدوات جنسی را 313

 تنظیم می کند:        

 (1 FSH   (2 TSH  (3 ACTH  (4 LH 

 .  یکی از هورمون های ذیل آزاد شدن یک تخمه را از تخمدان و ترشح هورمون جنسی را از تخمدان وخصیه 310

 ها تحریک می کند:        

 (1 FSH   (2 TSH  (3 ACTH  (4 LH 

 .  قسمت خلفی غده نخامیه چند نوع هورمون را افراز میکند:310

 چهار نوع 4)  دو نوع 3)  یک نوع 2)  سه نوع 1) 

316  .LH :در مردان یکی از هورمون های ذیل رامیسازد 

 Testosterone 4)  هر دو درست است 3)  استروجن 2)  پروجسترون 1) 

317  .LH :در زنان موجب ترشح هورمون های ذیل میشود 

 Testosterone 4)  هر دو درست است 3)  استروجن 2)  پروجسترون 1) 
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 قسمت خلفی غدۀ نخامیه کدام هورمون های ذیل را افراز می کند:.  318

 (1 Testosterone 2)   و پرجسترون Testosterone و استروجن 

 همه جوابات درست است 4)   اوکسی توسین و وازوپرسین 3) 

 .  کدام یکی از هورمون های ذیل در هنگام والدت افراز میگردد و وضع حمل را آسان میسازد:319

 (1 Testosterone (2 استروجن 4)  وازوپرسین 3)  اوکسی توسین 

 های ذیل به نام هورمون ضد ادرار یاد میگردد:.  کدام یکی از هورمون 325

 (1 Testosterone (2 استروجن 4)  وازوپرسین 3)  اوکسی توسین 

 را نشانی کنید: ACTH.  انساج هدف 321

 تخمدان ها و خصیه ها 2)     غدوات ادرینال 1) 

 بسیاری انساج 4)     غدوات شیری 3) 

 عبارت است از: Prolactin.  انساج هدف 322

 تخمدان ها و خصیه ها 2)     غدوات ادرینال 1) 

 بسیاری انساج 4)     غدوات شیری 3) 

 باالی یکی از انساج ذیل تاثیر میکند: LH.  هورمون 323

 تخمدان ها و خصیه ها 2)     غدوات ادرینال 1) 

 بسیاری انساج 4)     غدوات شیری 3) 

 باالی یکی از انساج ذیل تاثیر میکند: FSH.  هورمون 320

 تخمدان ها و خصیه ها 2)     غدوات ادرینال 1) 

 بسیاری انساج 4)     غدوات شیری 3) 

 را نشانی کنید: GH.  انساج هدف 320

 تخمدان ها و خصیه ها 2)     غدوات ادرینال 1) 

 بسیاری انساج 4)     غدوات شیری 3) 

 عبارت است از: ADH.  انساج هدف 326

 گرده ها ورگ های خون 2)     غده تایراید 1) 

 غدوات شیری 4)    غدوات شیری و رحم 3) 

 را نشانی کنید: TSH.  انساج هدف هورمون 327

 گرده ها و رگ های خون 2)     غده تایراید 1) 

 غدوات شیری 4)    غدوات شیری و رحم 3) 

 انساج هدف هورمون اوکسی توسین رانشانی کنید:.  328

 گرده ها و رگ های خون 2)     غده تایراید 1) 

 غدوات شیری 4)    غدوات شیری و رحم 3) 

 عبارت است از: Prolactin.  تاثیرات هورمون 329

 ترشح یا افراز هورمون کورتیزل یا دیگرهورمون های سیستروئید از کوتکس ادرینال 1) 

 گمیت های مرد و زن را تنظیم و انکشاف میدهد 2) 

 آزاد ساختن تخمه و ترشح هورمون های جنسی را از تخمدان ها و خصیه ها تحریک می نمایند 3) 

 غدوات شیری را انکشاف داده و تولید شیر را در پستان تحریک میکند 4) 
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 یکی ازین تاثیرات در بدن رخ میدهد: LH.  به اثر ترشح هورمون 335

 ترشح یا افراز هورمون کورتیزل یا دیگرهورمون های سیستروئید از کوتکس ادرینال 1) 

 گمیت های مرد و زن را تنظیم و انکشاف میدهد 2) 

 آزاد ساختن تخمه و ترشح هورمون های جنسی را از تخمدان ها و خصیه ها تحریک می نمایند 3) 

 ری را انکشاف داده و تولید شیر را در پستان تحریک میکندغدوات شی 4) 

 یکی از تاثیرات ذیل را در بدن دارد: FSH.  هورمون 331

 ترشح یا افراز هورمون کورتیزل یا دیگرهورمون های سیستروئید از کوتکس ادرینال 1) 

 گمیت های مرد و زن را تنظیم و انکشاف میدهد 2) 

 ترشح هورمون های جنسی را از تخمدان ها و خصیه ها تحریک می نمایند آزاد ساختن تخمه و 3) 

 غدوات شیری را انکشاف داده و تولید شیر را در پستان تحریک میکند 4) 

 عبارت است از: GH.  تاثیرات هورمون 332

 نموی غضروف، استخوان و عضالت را تحریک میکند 1) 

 آزاد ساختن هورمون های تایراید را توسط غده تایراید تحریک میکند 2) 

 جذب دوباره آب را از گرده و انقباض رگ های خون را تحریک میکند 3) 

 انقباض رحم و ترشح شیر را تحریک می کند 4) 

 یکی از تاثیرات ذیل را در بدن دارد: Oxytocin.  هورمون 333

 ت را تحریک میکندنموی غضروف، استخوان و عضال 1) 

 آزاد ساختن هورمون های تایراید را توسط غده تایراید تحریک میکند 2) 

 جذب دوباره آب را از گرده و انقباض رگ های خون را تحریک میکند 3) 

 انقباض رحم و ترشح شیر را تحریک می کند 4) 

 عبارت است از: ADH.  تاثیرات هورمون 330

 نموی غضروف، استخوان و عضالت را تحریک میکند 1) 

 آزاد ساختن هورمون های تایراید را توسط غده تایراید تحریک میکند 2) 

 جذب دوباره آب را از گرده و انقباض رگ های خون را تحریک میکند 3) 

 انقباض رحم و ترشح شیر را تحریک می کند 4) 

 ندوکراین ازین ها هماهنگ میسازد:.  فعالیت های سیستم های عصبی و ا330

 (1 Pitutary gland (2 هایپوتالموس 4)  هر دو درست است 3)  غدۀ نخامیه 

 .  هایپوتالموس یکی از وظایف ذیل را در بدن دارد:336

 کنترول فشار خون 2)   کنترول درجه حرارت بدن 1) 

 همه جوابات درست است 4)   کنترول سلوک و رفتار انسانها 3) 

 .  یک نوع مواد اضافی که در بدن وجود دارد اگر از بدن خارج نشود باعث چه میشود:337

 تولید امراض مختلف گردیده و حتی سبب مرگ میشود 1) 

 تولید گوشت اضافی در بدن میشود 2) 

 هر دو درست است 3) 

 هیچکدام 4) 

 واد اضافی و بیکاره از بدن به یکی از نام های ذیل یاد میشود:.  دور ساختن ویا خارج کردن م338

 اسموسیس 4)  اطراح 3)  دیفیوژن 2)   یوریا 1) 
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 .  مواد اضافی از بدن به چند طریق از بدن خارج میشود:339

 طریق های مختلف 4)  یک طریق 3)  سه طریق 2)  دو طریق 1) 

 از کدام طریقه های ذیل از بدن خارج میشود: CO)2(.  کاربن دای اکساید 305

 از طریق شش ها، عرق از طریق جلد 1) 

 مواد فاضله از طریق امعا 2) 

 ادرار از طریق گرده ها 3) 

 همه درست است 4) 

 .  سیستم اطراحیه انسان که یوریا، یوریک اسید و مواد نایتروجنی را از بدن خارج می سازد عبارت از:301

 همه 4)  شش ها 3)   امعا 2)  گرده ها 1) 

 .  اعضای سیستم اطراحیه عبارت است از:302

 همه 4)  مثانه و حالب 3)  حالبین 2)  گرده ها 1) 

 .  انسان ها دارای چند گرده اند:303

 چهار  4)   دو 3)   سه 2)   یک  1) 

 .  گرده ها بکدام اشکال اند:300

 نخود مانند 4)  کیله مانند 3)  دایره مانند 2)  لوبیا مانند 1) 

 .  گرده ها بکدام رنگ اند:300

 سرخ تیز رنگ 4)  سیاه تاریک 3)  چگری روشن 2)  سرخ کم رنگ 1) 

 .  گرده ها در کدام قسمت بدن موقعیت دارد:306

 در زیر معده در قسمت شکم به یک طرف ستون فقرا ت موقعیت دارد 1) 

 در زیر معده در قسمت شکم به دو طرف ستون فقرات موقعیت دارد 2) 

 در هر دو طرف معده 3) 

 در زیر دیافراگم در قسمت ویناکاوای پایانی 4) 

 .  قسمت فرو رفتگی یا مقعر گرده ها به یکی از نام های ذیل یاد میشود:307

 (1 Urethra  (2 Hilus  (3 Medulla  (4 Cortex 

 اگر یک گرده طوالً قطع گردد چند ساحه در آن دیده میشود:.  308

 دو 4)   پنج 3)  چهار  2)   سه  1) 

 .  ساحه خارجی گرده به یکی از نام های ذیل یاد میشود:309

 Hilus  (4 Urethra 3)  میدوال 2)  کارتکس 1) 

 .  ساحه داخلی گرده ها به یکی از نام های ذیل یاد میشود:305

  3و  Medulla  (4 1 3)  کارتکس 2)  میدوال 1) 

 ادرار به کجا انتقال میگردد: Medulla.  از 301

 به حالب 2)     به لگنچه 1) 

 ابتدا به حالب بعداً به لگنچه 4)   ابتدا به لگنچه بعداً به حالب 3) 

 که به نام یکی از نام های ذیل یاد میشود:.  هر گرده از یک تعداد زیاد تیوب های میکروسکوپی تشکیل شده 302

 (1 Nephron  (2 3و  1 4)  نیورون 3)  میدوال 
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 .  تیوب های باریک یوریا را از خون جدا نموده به کجا می فرستند:303

 Nephron 4)   لگنچه 3)  کارتکس 2)  میدوال 1) 

 .  لگنچه کدام قسمت حالب است:300

 چهارم 4)   سوم 3)   دوم 2)   اول 1) 

 .  لگنچه به یکی از اشکال ذیل است:300

 چند ضلعی 4)  دایره مانند 3)  پیاله مانند 2)  لوبیا مانند 1) 

 .  لگنچه در کدام قسمت میدوال واقع است:306

 3و  2 4)  در قسمت انتهایی 3) در قسمت پایانی 2)  در قسمت باال 1) 

 انسان ها هر گرده دارای فلتر های خورد و باریک میباشد که به یکی از نام های ذیل یاد میشود:.  در وجود 307

 3و  Nephron  (4 1 3)  میدوال 2)  نیورن 1) 

 .  در یک انجام نفرون یک شکل پیاله مانند وجود دارد که یکی از نام های ذیل یاد میشود:308

 3و  Nephron  (3 Bowman’s Cpsule (4 1 2)  کپسول نفرون 1) 

309  .Bowman’s Cpsule :یک تعداد موی رگ های را احاطه کرده است که به یکی از نام های ذیل یاد میشود 

 نیورون ها Distal Tubule  (4 3)  کپسول بومن 2)  گلومیرول 1) 

 .  کپسول بومن و گلومیرول ها واحد چه میباشند:365

 جمع کردن نفرون 2)    فلتر کردن نفرون 1) 

 دفع کردن نفرون 4)     هر دو 3) 

 .  تیوب های نفرون چند قسمت دارند:361

 پنج 4)  چهار  3)   سه 2)   دو  1) 

 به کدام دلیل به این نام یاد میشود: (Distal Tubule).  دستل تیوب 362

 به خاطریکه از کپسول بومن فاصله دارد 1) 

 به خاطریکه به کپسول بومن بسیار نزدیک واقع است 2) 

 بخاطریکه بشکل یک تیوب است 3) 

 هیچکدام 4) 

 .  عملیه تصفیه و فلتریشن در کدام قسمت نفرون صورت میگیرد:363

 کورتکس Distal Tubule  (4 3)  در میدوال 2)  کپسول بومن 1) 

 است از: .  واحد ساختمانی و وظیفوی گرده عبارت360

 کپسول بومن 4)  گلومیرول 3)  نفرون 2)  نیورون 1) 

 .  مواد نایتروجنی دار مانند یوریا، یوریک اسید، مرکبات امونیم، آب و منرال های مواد اضافی به یکی از شکل 360

 های ذیل از بدن خارج میشود:        

 دیفوژن 4)  آسموس 3)   عرق 2)   ادرار 1) 

 ثابت نگهداشتن آب و مواد حل شده در خون به یکی از نام های ذیل یاد میشود:.  366

 (1 Osmo – regulation    (2 تنظیم اوسموس 

 دیفیوژن 4)     هر دو 3) 
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 .  کنترول آب در خون به واسطۀ کدام هورمون ذیل صورت میگیرد:367

 (1 FSH   (2 LH   (3 ACTH  (4 ADH 

 توسط کدام غدۀ ذیل افراز میگردد: ADH.  هورمون 368

 هایپوتالموس 4)  هر دو درست است 3)  غدۀ نخامیه 2)  غدۀ هایپوفیز 1) 

 .  امینواسید ها در بدن به یکی از مقاصد ذیل استفاده میشود:369

 همه 4)   تعمیر 3)   نمو 2)   ترمیم 1) 

 می آیند کدام نوع امینو اسید ها هستند: (Deamination).  آنعده امینواسید های که در جگر تحت عملیه 375

 آنعده امینواسید های هستند که در ترکیب پروتین استعمال میشوند 1) 

 آنعده امینواسید های هستند که در ترکیب پروتین استعمال نمیشوند 2) 

 که در تخریب پروتین استعمال میشوند آنعده امینواسید های هستند 3) 

 آنعده امینواسید های هستند که در تخریب پروتین استعمال نمیشوند 4) 

 .  کدام ماده در ترکیب ادرار وجود دارد:371

 همه درست است 4)   یوریا 3)  ها نمک 2)   آب 1) 

 .  در تولید ادرار چند مرحله شامل است:372

 سه 4)  چهار  3)   یک 2)   دو 1) 

 ساعت چند لیتر فلترات توسط گرده ها ساخته میشود: 20.  در 373

 (1 1.0   (2 185    (3 20    (4 02 

 ساعت در حدود چند لیتر ادرار را تولید می کنند: 20.  گرده ها در 370

 (1 1.0   (2 185    (3 20    (4 02 

 عملیۀ که حجم فلترات را کم میسازد و مواد مهم را دوباره به خون برمیگرداند، به یکی از نام های .  370

 ذیل یاد میشود:         

 جذب 4)  جذب دوباره 3)  آسموسیس 2)  فلتریشن 1) 

 .  یکی از این ها وظایف گرده ها است:376

 مواد زهری را از بدن اطراح می نماید 1) 

 خون PHگلوکوز اضافی از خون و ثابت نگهداشتن اطراح  2) 

 فشار آسموتیک مایع بدن را به سطح معین آن نگهمیدارد 3) 

 همه جوابات درست است 4) 

 .  قدرت دفاعی بدن به یکی از نام های ذیل یاد میشود:377

 (1 Homeostasis (2 Immunity  (3 همه درست است 4)  الرجی 

 چند نوع در مقابل میکروب ها دفاع میکند:.  بدن ما به 378

 دو نوع 4)  چهار نوع 3)  یک نوع 2)  سه نوع 1) 

 .  دفاع غیر اختصاصی چندمین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها به بدن است:379

 پنجمین 4)   اولین 3)  چهارمین 2)  دومین 1) 

 برابر هجوم میکروب ها به بدن است:.  دفاع اختصاصی چندمین خط دفاعی در 385

 پنجمین 4)   اولین 3)  چهارمین 2)  دومین 1) 
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 .  اولین خط دفاعی غیر اختصاصی بکدام نام ها یاد میشود:381

 هیچکدام 4)  هر دو 3)  غشای مخاطی 2)   جلد 1) 

 .  کدام موانع باعث میشود که بسیاری از میکروب ها داخل بدن نشود:382

 عکس العمل 2)   الیه های شاخی سطح پوست 1) 

 هیچکدام 4)    هر دو درست است 3) 

 .  کدام سطح داخلی بدن الیه شاخی ندارد:383

 همه درست است 4)  مجرای ادرار 3)  مجاری تنفسی 2)  لوله هضمی  1) 

 میشود:.  توسط یکی از این ها میکروب ها کشته یا هم مانع نفوذ آنها 380

 همه درست است 4)   ادرار 3)  سرفه و عطسه 2)  لیزوزوم 1) 

 .  زمانیکه بدن تحت حمله مکروب ها قرار میگیرد کدام نوع دفاع غیر اختصاصی در مقابل آن صورت میگیرد:380

 عکس العمل یا جواب حرارتی 2)   عکس العمل یا جواب التهابی 1) 

 همه جوابات درست اند 4)   حجرات سفید خون و پروتین ها 3) 

 .  زمانیکه بدن تحت حملۀ میکروب ها قرار گیرد چند نوع دفاع غیر اختصاصی صورت می گیرد:386

 شش نوع 4)  سه نوع 3)  چهار نوع 2)  دو نوع 1) 

 محل آسیب دیده میشود:سبب ....... و ........ در .  ماده کیمیاوی به نام هستامین 387

 کوچک شدن رگها و افزایش جریان خون 2)   توسع رگها و افزایش جریان خون 1) 

 توسع رگها و توقف جریان خون 4)   توسع رگها و کاهش جریان خون 3) 

 .  درجه حرارت نورمال بدن چند درجه سانتی گراد است:388

 (1 26   (2 35    (3 37    (4 05 

 هرگاه درجه حرارت بدن از حد نورمال آن بلندتر گردد این حرارت بلند را به کدام نام یاد میکنند: . 389

 همه 4)  مرض سرطان 3)   تب 2)  حرارت غلیانی 1) 

 .  دفاع غیر اختصاصی بدن توسط چند نوع حجرات سفید خون به پیش برده میشود:395

 شش نوع 4)  هفت نوع 3)  پنج نوع 2)  سه نوع 1) 

 .  آنعده حجرات سفید خون که میکروب ها را احاطه و تخریب میکند عبارت است از:391

 نویتروفیل ها 4)  ایزونوفیل ها 3)  بازوفیل ها 2)  مکروفاژها 1) 

 .  حجرات سفید خون که میکروب ها را کشته و بلع می نماید یکی از اینهاست:392

 نویتروفیل ها 4)  ایزونوفیل ها 3)  بازوفیل ها 2)  مکروفاژها 1) 

 .  اکثراً یکی از حجرات سفید خون ذیل از طریق جریان در لمف خون حرکت می نماید:393

 نویتروفیل ها 4)  ایزونوفیل ها 3)  بازوفیل ها 2)  مکروفاژها 1) 

 ی کند:.  یکی از حجرات سفید خون ذیل بدن را از حجرات مرده پاک م390

 نویتروفیل ها 4)  ایزونوفیل ها 3)  بازوفیل ها 2)  مکروفاژها 1) 

 .  یکی از مدافعین خوب بدن در مقابل سرطان یکی از حجرات ذیل است:390

 (1 T cell  (2 مکروفاژها 4)  حجرات کشنده طبیعی 3)  بازوفیل ها 
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 کنند به یکی از نام های ذیل یاد میشوند:.  پروتین های که در دفاع غیر اختصاصی شرکت می 396

 Complement system 2)    پروتین های مکمل 1) 

 (3 Completed proteins    (4  درست است 2و  1جوابات 

 .  پروتین های مکمل در برخورد با میکروب ها فعال میشوند و با کمک یکدیگر کدام شکل را اختیار میکنند:397

 منحنی 4)  بیضوی 3)  حلقه یی 2)   مثلثی 1) 

 .  سیستم لمفاوی چند وظیفه عمده دارد:398

 یک 4)  چهار  3)   سه 2)   دو 1) 

 .  وظایف عمده سیستم لمفاوی عبارت اند از:399

 برگردانیدن مایع بین النسجی به سیستم دوران خون  1) 

 مدافعه بدن در مقابل میکروب ها 2) 

 اطراح مواد اضافی بدن از طریق ادرار و عرق 3) 

 صحت دارد 2و  1جوابات  4) 

 .  اعضای شامل سیستم لمفاوی عبارت اند از:055

 همه 4)   تیلی 3) رگ های لمفاوی 2)  عقدات لمفاوی 1) 

 .  انساج لمفاوی درقسمت های ذیل بدن قرار دارند:051

 تانسل 2)     غدۀ تایموس 1) 

 همه 4)    تلی و مغز استخوان 3) 

 .  تانسل ها در کجا موقیعت دارند:052

 عقب گلو 2)    عقب خالی دهن 1) 

 هیچکدام 4)    هر دو درست است 3) 

 .  تانسل ها کدام قسمت های ذیل بدن را در مقابل باکتریا ها و دیگر مواد مضره محافظت مینماید:053

 چشم ها و گوش ها 4)  بینی و چشم ها 3)  بینی و دهن 2)  گوش و گلو 1) 

 .  یکی از اعضای ذیل سیستم لمفاوی مواد بیگانه را کشف نموده و عکس العمل نشان میدهد:050

 درست است 2و  1 4)  عقدات لمفاوی 3)   طحال 2)   تیلی 1) 

 .  عقدات لمفاوی در یکی از جاهای ذیل موجود میباشند:050

 همه 4)  بیخ ران 3)   گردن 2)  زیر بغل 1) 

 .  دکتوران از عقدات لمفاوی در تشخیص و انتشار یکی از امراض ذیل استفاده میکنند:056

 مالریا 4)   تب 3)  محرقه 2)  سرطان 1) 

 .  لمفوسایت ها در یکی از جاهای ذیل به وجود می آیند:057

 همه 4)  مغز استخوان 3)   طحال 2)   جگر 1) 

 .  لمفوسایت های خام به یکی از نام های ذیل یاد میشوند:058

 (1 B – Lymphocytes    (2 T – Lymphocytes 

 (3 B Cell     (4 1  درست است 3و 
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 .  لمفوسایت های بالغ به یکی از نام های ذیل یاد میشود:059

 (1 T – Lymphocytes    (2 B – Lymphocytes 

 (3 T – Cell     (4  درست است 3و  1جوابات 

 .  در دفاع اختصاصی کدام گروپ از کرویات سفید خون فعالیت میداشته باشد:015

 بازوفیل ها 4)  ایزونوفیل ها 3)  لمفوسایت ها 2)  مکروفاژها 1) 

 .  دفاع اختصاصی شامل کدام نوع دفاع ها میباشد:011

 درست است 2و  1 4)  معافیتی 3)  حجروی 2)  هومورال 1) 

 .  هومورز به معنی ذیل است:012

 هیچکدام 4)  هر دو 3) مایع بین حجرات 2)  خون و لمف 1) 

 .  سیستم هومورال در کدام موارد مدافعه میکند:013

 3و  1 4) ویروس های موجود در مایع 3)   فنجی 2)  بکتریا 1) 

 .  انتی بادی به چند طریقه انتی جن را غیر فعال میسازد:010

 سه طریقه 4)  یک طریقه 3)  دو طریقه 2) طریقه های مختلف 1) 

 .  از جمله یکصد تریلیون حجرات بدن چند تریلیون آنرا حجرات سفید خون تشکیل میدهد:010

 چهار تریلیون 4)  دو تریلیون 3)  سه تریلیون 2)  یک تریلیون 1) 

 .  چند نوع عمه حجرات سفید خون در دفاع حصه میگیرند:016

 دو 4)   سه  3)  چهار  2)   یک  1) 

 .  واکسین از موارد ذیل بدست می آید:017

 هیچکدام 4)  هر دو 3)  فنجی ها 2) بکتریا ها، ویروسها 1) 

 حاصل میشود: .  به صورت عموم معافیت در بدن به چند شکل018

 چهار  4)   دو 3)   سه 2)   یک  1) 

 .  تولید انتی بادی در جسم به چند هفته ضرورت دارد:019

 چهار  4)   سه  3)   دو 2)   یک 1) 

 .  زمانیکه انتی بادی آماده شده به مریض پیچکاری شود معافیت شروع و به مدت چند روز در بدن 025

 باقی می ماند:        

 سه ماه 4)  یک ماه 3)  پنج روز 2)  ده روز 1) 

 .  کدام اشخاص بیشتر به سرطان مصاب میشوند:021

 جوانان 4)   زنان 3)  مردان 2)  کهن ساالن 1) 

 در ظرف چند روز مقابل آن  B.  هرگاه کدام میکروب بعد از مدتی دوباره داخل بدن شود حجرات محافظوی 022

 انتی بادی بیشتری تولید میکند:        

 0تا  0 4)  0تا  3 3)  7تا  3 2)  0تا  3 1) 

 .  سیستم معافیتی که با انتیجن بیش از حد مبارزه میکند و عکس العمل نشان میدهد به یکی از نام های 023

 ذیل یاد میشود:         

 هیچکدام 4)  هر دو 3) حافظویحجرات م 2)  الرجی 1) 
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 .  افرازات باعث چه میشود:020

 دور نمودن میکروبها، گرد و خاک 2)    دور نمودن گرده نباتی 1) 

 هیچکدام 4)    هر دو درست است 3) 

 .  عالیم مهم حساسیت که از تولید و آزاد شدن هستامین در ظرف چند دقیقه به مالحظه میرسد بنام های 020

 ذیل یاد میشود:         

 خارش جلد، اشک ریزی، افرازات بینی 2)  پندیده گی و پت کشیدن در سطح جلد 1) 

 همه درست است 4)   نفس تنگی، خارش چشم، شوک 3) 

 ین باعث کدام مریضی میگردد:.  هستام026

 نفس تنگی 4)  افرازات بینی 3)  اشک ریزی 2)  خارش چشم  1) 

 .  مریضی نفس تنگی توسط چه تدوای میگردد:027

 همه 4)  انتی جن 3)  انتی بیوتیک 2)  انتی هستامین 1) 

 .  در انسان تکثر به کدام شکل صورت میگیرد:028

 هیچ تکثر نمیکند 4)  هر دو 3)  زوجی 2)  غیر زوجی 1) 

 .  برای تولید مثل و انکشاف جنین با سیستم تناسلی هم آهنگی کدام سیستم دیگر ضروری است:029

 هیچکدام 4)  هر دو 3) سیستم اندوکراین 2)  سیستم عصبی 1) 

 .  گونادها عالوه بر تولید سپرم و تخمه دیگر چه چیز ها را تولید میکنند:035

 همه غلط اند 4)  هر دو 3)  غده پروستات 2)  هورمون ها 1) 

 .  زمانیکه گونادهای مرد و زن به فعالیت آغاز مینماید کدام دروان شروع میشود:031

 همه 4)  دوران بلوغ 3)  دوران طفولیت 2)  دوران پیری 1) 

 مینماید:.  در دوران بلوغ در مرد و زن کدام مشخصات ذیل ظهور 032

 برآمدن موی در جاهای مخصوص بدن 2)     تغییر صدا 1) 

 هیچکدام 4)    هر دو درست است 3) 

 .  اعضای تناسلی مرد شامل کدام مشخصات است:033

 نل انتقال سپرم، غدۀ پروستات 2)  خصیه ها، اپی دایمس، خریطۀ خصیه ها 1) 

 همه درست است 4)  غدۀ بلبوریترال، مجرای ادرار و آلۀ تذکیر 3) 

 .  خصیه ها در کدام قسمت بدن جاگزین است:030

 خصیه ها به داخل خریطۀ یی که در بین رانها قرار دارد جایگزین است 1) 

 خصیه ها بیرون از خریطه یی که در بین رانها قرار دارد جایگزین است 2) 

 خصیه ها در بین غدۀ پروستات قرار دارد 3) 

 ستهمه درست ا 4) 

 .  هر خصیه از تیوب های تاب خورده و مار پیچ ساخته شده است که به نام ذیل یاد می شود:030

 همه 4)  حجرات مابینی 3)  حجرات اپیتل 2)  حامل منی 1) 

 خارج میگردد: Urethra.  سپرم از کدام مراحل گذشته و باالخره از 036

 همه 4)  غدۀ بلبوریترال 3)  غدۀ پروستات 2) نل منی، خریطه منی 1) 
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 .  سپرم ها چند عدد تخمه را القاح میکند:037

 چهار عدد 4)  سه عدد 3)  یک عدد 2)  دوعدد 1) 

 .  سپرم های متباقی به مجرد رسیدن به تیوب فالوپین از اثر کدام محیط ذیل از بین میرود:338

 همه 4)  محیط گرم 3)  محیط سرد 2)  محیط تیزابی 1) 

 .  وظایف عمده اعضای تناسلی مرد به کدام عبارت های ذیل است:339

 انتقال سپرم به جهاز 2)  تولید سپرم، ذخیره و پخته کردن سپرم 1) 

 هیچکدام 4)    هر دو درست است 3) 

 م میشود:یاد میکند و به چند حصه تقسی Gametogenesis.  انکشاف گمیت ها )سپرم و تخمه( را بنام 305

 یک حصه 4)  دو حصه 3)  چهار حصه 2)  سه حصه  1) 

 .  عملیۀ انکشاف حجرات سپرم به یکی از از نام های ذیل یاد میشود:001

 همه 4)  گاموجنیسس 3)  اواوجنیسس 2) سپرماتوجنیسس 1) 

 .  عملیۀ انکشاف تخمه به یکی از نام های ذیل یاد میشود:002

 همه 4)  گاموجنیسس 3)  اواوجنیسس 2) سپرماتوجنیسس 1) 

 .  تولید سپرم در کجا صورت میگیرد:003

 غده بلبوریترال 2)     غده پروستات 1) 

 همه 4)     خصیه ها 3) 

 .  خصیه ها در یک کیسه موقیت دارد که به نام ذیل یاد می شود:000

 (1 Gametogenesis    (2 Urethra 

 (3 Meiosis     (4 Scrotum 

 .  سپرم در چند درجه سانتی گراد انکشاف میکند:000

 (1 3   (2 0   (3 1   (4 7 

 .  خصیه ها در کدام زمان شروع به تولید سپرم میکند:006

 مرحله پیری 2)    مرحله جوانی یا بلوغ 1) 

 همه 4)     مرحله طفولیت 3) 

 کدام طریق در استر تبیوب مارپیچی تولید میگردد:.  حجرات سپرم از 007

 (1 Gametogenesis    (2 Urethra 

 (3 Meiosis     (4 Scrotum 

 .  مرحله تولید سپرم به یکی از نام های ذیل یاد میشود:008

 (1 Scrotum     (2 Meiosis 

 (3 Spermatogenesis    (4 Gametogenesis 

 .  چند نوع هورمون که قسمت قدامی غدۀ نخامیه آنها را ترشح مینماید سبب تنظیم فعالیت های 009

 خصیه های میشود:        

 پنج نوع 4)  دو نوع 3)  چهار نوع 2)  سه نوع 1) 

 .  یک مرد بالغ روزانه چقدر حجرات سپرم را تولید میکند:005

 صد میلیون 4)  دوصد میلیون 3) چند صد میلیون 2) یک صد میلیون 1) 
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 .  بعد از آن که سپرم در تیوب مارپیچی تولید گردید با وجودی که قادر به شنا نمیباشند از کدام طریق 001

 حرکت مینمایند:        

 یک عده تیوب های کوتاه 2)   یک عده تیوب های دراز 1) 

 همه درست است 4)   یک عده رشته های عصبی 3) 

 .  در وقت تحریک و آمیزش از اپی دایمس بعضی سپرم ها طرف تیوب دراز دیگری که به یکی از نام های ذیل 002

 یاد میشود حرکت و از آنجا به طرف نل ادرار حرکت نموده از بدن از طریق نل ادرار خارج میگردد:        

 (1 Vasdeference    (3 Urethra 

 (3 Epididimis     (4 Follicle 

 .  سپرم بالغ از چند حصه ساخته شده است:453

 پنج 4)   سه 3)  چهار  2)   دو  1) 

 .  قسمت های یک سپرم بالغ به نام های ذیل یاد میشود:000

 همه 4)  دم دراز 3)  تنه )قسمت وسطی( 2)   سر 1) 

 .  زمانیکه سپرم به طرف نل ادرار حرکت میکند همراه مایعی مخلوط میشود که از چند غدۀ اگزوکراین 000

 ترشح میشود:        

 پنج 4)  چهار  3)   سه 2)   دو 1) 

 .  غدۀ اگزوکراین به نام های ذیل یاد میشود:006

 همه 4)  غدۀ بلبوریترال 3)  غدۀ پروستات 2)  کیسۀ منی 1) 

 .  کیسه های منی در کدام قسمت بدن موقعیت دارد:007

 هیچکدام 4)  هر دو 3)  در بین رانها 2) در بین مثانه و رکتوم 1) 

 .  غدۀ پروستات در کدام قسمت بدن موقعیت دارد:008

 در کیسه منی 4)  در زیر مثانه 3)  در بین رانها 2) در بین مثانه و رکتوم 1) 

 غدۀ پروستات کدام نوع مایع را ترشح مینماید که سبب خنثی ساختن تیزاب سیستم تکثری زن میشود:.  009

 هیچکدام 4)  هر دو 3)  مایع کیمیاوی 2)   القلی 1) 

 .  آله تذکیر دارای چند سلندر انساج اسفنجی میباشد:065

 پنج 4)  چهار  3)   سه 2)   دو 1) 

 توسط کدام خالیگاه های این حجرات اسفنجی از هم جدا شده اند:.  انساج اسفنجی 061

 خالیگاه های بزرگ 2)    خالیگاه های خورد 1) 

 همه درست است 4)   خالیگاه های خورد و بزرگ 3) 

 .  از سپرم در موقع انزال در حدود چند میلی لیتر منی خارج میگردد:062

 (1 3.0   (2 3.6   (3 3.0   (4 2.0 

 .  سیستم تکثری زن تخمۀ القاح شده را برای چند ماه محافظه و تغذیه میکند:063

 ماه 15 4)   ماه 6 3)   ماه 9 2)   ماه 8 1) 

 .  در زن ها چند تخمدان موجود است:060

 پنج 4)  چهار  3)   سه 2)   دو 1) 
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 .  تخمدان ها به کدام شکل در خال بطنی قرار دارند:060

 همه 4)  تخم مرغ مانند 3)  مخروطی مانند 2)  دایره مانند 1) 

 .  هنگامیکه یک طفل مؤنث تولد شود تخمدان های شان دارای چند میلیون تخمۀ نابالغ یا نارسیده میباشد:066

 دو میلیون 4)  پنج میلیون 3)  چهار میلیون 2)  سه میلیون 1) 

 کروموزوم می باشند: .  حجرات سپرم دارای چند عدد067

 (1 23   (2 20   (3 26   (4 35 

 .  در چند ماه یک تخمه نابالغ پخته میشود:068

 چهار ماه 4)  یک ماه 3)  سه ماه 2)  دو ماه 1) 

 .  در طول زندگی یک مؤنث تنها چند تخمه بالغ خواهد شد:069

 855تا  755 4)   755تا  055 3)   055تا  055 2)  055تا  355 1) 

 .  وقتیکه یک حجرۀ تخمه پخته یا بالغ میشود به یکی از نام های ذیل یاد میشود:075

 عضالت لشم 4)   مهبل 3)   اووم 2)   نفیره 1) 

 .  اعضای تکثری مؤنث را به کدام نام یاد می کنند:071

 همه 4)  رحم و مهبل 3)  تخمدان ها 2)   نفیره 1) 

 تخمه ها در چند روز آزاد شده و داخل نفیره یا نل رحمی میشود: . 072

 (1 28   (2 29   (3 35   (4 31 

 .  دورۀ حیض تا به چند روز دوام میکند:073

 روز 25تا  15 4)  روز 15تا  6 3)  روز 7تا  0 2)  روز 0تا  0 1) 

 میشود:.  عادت ماهوار در خانم ها از چند سالگی شروع 070

 (1 16   (2 11   (3 10   (4 9 

 .  عادت ماهوار تا چند سالگی دوام میکند:070

 66تا  00 4)   75تا  00 3)  00تا  00 2)   06تا  00 1) 

 .  دورۀ حیض در خانم ها معموال چند مرحله دارد:076

 سه 4)   دو 3)   پنج 2)  چهار  1) 

 به نام های ذیل یاد میشود: .  مرحله های دورۀ حیض077

 مرحله تشکیل جسم زرد 2)  مرحله فولیکولی، مرحله تخم گذاری 1) 

 همه درست است 4)     مرحله حیض 3) 

 .  اگرتعداد سپرم ها در هر ملی لیترمربع کمتر از چند میلیون باشند القاح صورت نمیگیرد:078

 میلیون 05 4)  میلیون 05 3)  میلیون 25 2)  میلیون 35 1) 

 .  در هر ماه در مدت چند روز تخمه از تخمدان آزاد میشود:079

 (1 16    (2 18   (3 23   (4 28 

 .  وقتی تخمه القاح شده از طریق فالوپین تیوب به طرف رحم حرکت میکند چند روز را در بر میگیرد:085

 روز 25تا  15 4)  روز 15تا  8 3)  روز 7تا  6 2)  روز 6تا  0 1) 
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 .  حاملگی نورمال چند هفته میباشد:081

 هفته 35 4)  هفته 25 3)  هفته 05 2)  هفته 05 1) 

 .  القاح در هفته چندم صورت میگیرد:082

 چهارم 4)   دوم 3)   سوم 2)   اول 1) 

 حدود چند ملی متر طول درد:.  وقتی حجرات خون امبریو یا جنین به ساخته شدن شروح میکند جنین 083

 (1 5.2   (2 5.3   (3 5.1    (4 5.7 

 درین مرحله جنین توسط یک غشای نازک که به یکی از نام های ذیل یاد میشود احاطه  6تا  3.  در هفته های 080

 میشود:        

 (1 Umbilical Cord    (2 Placenta 

 (3 Embryo     (4 Amnion 

 پندگ های نازک اعضای بدن انسان ظاهر میشود؛ از این پندک ها کدام اعضای بدن ساخته میشود: 6هفته .  در 080

 همه 4)   مغز 3)  درست و پاها 2)  سر، گردن 1) 

 .  در هفته هشتم عضالت شروع به انکشاف میکند در این وقت جنین در حدود چند ملی متر طول میداشته باشد:086

 ملی متر 19 4)  ملی متر 18 3)  ملی متر 17 2)  ملی متر 16 1) 

 .  در کدام هفته جنین شکل انسان را به خود میگیرد:087

 (1 12   (2 9   (3 13   (4 11 

 .  در کدام هفته مادر حرکات جنین را حس کرده میتواند:088

 10و  10 4)  13و  12 3)   17و  16 2)  18و  17 1) 

 .  در کدام هفته طفل میتواند صداها را از طریق رحم مادر بشنود:089

 (1 17   (2 11   (3 18   (4 12 

 .  زمانیکه وضع حمل شروع میشود رحم مادر یک سلسله انقباضات آغاز میکند که به یکی از نام های 095

 ذیل یاد میشود:         

 (1 Amnion  (2 Labor  (3 Embryo  (4 Placenta 

 .  در کدام هفته جلد طفل از سرخ به گالبی تبدیل میشود:491

 22و  23 4)   37و  36 3)  30و  32 2)  30و  32 1) 

 طفل چند سانتی متر طول میداشته باشد: 20تا  17.  در هفته های 092

 22تا  23 4)   37تا  36 3)  26تا  20 2)  35تا  20 1) 

 کدام هفته شش های طفل خوب انکشاف می یابد:.  در 093

 22یا  23 4)  26یا  20 3)  37یا  30 2)  27یا  26 1) 

 .  در کدام هفته ذیل چشم های طفل باز و بسته می شود:090

 (1 36   (2 32   (3 38   (4 26 

 .  در کدام هفته طفل آماده تولد میباشد:090

 (1 05   (2 35   (3 29   (4 39 
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 .  شروع ساخته شدن نخاع شوکی و دماغ در بین کدام هفته ها صورت میگیرد:096

 6تا  0 4)  10تا  12 3)  15تا  8 2)  8تا  0 1) 

 .  نباتات مثل حیوانات برای بقا و زنده ماندن خود عملیه اساسی حیات را انجام میدهند این عملیه ها 097

 عبارت اند از:        

 تغذیه و اطراح 2)     انتقال مواد 1) 

 همه درست است 4)    تنفس، ترکیب و تکثر 3) 

 .  از لحاظ عملیه های زنده گی فرق بین حیوانات و نباتات:098

 نباتات برخالف حیوانات ظرفیت ساختن مواد غذایی که به آن نیاز دارند را دارامی باشد 1) 

 اختن مواد غذایی که به آن نیاز دارند را دارا نمی باشدنباتات برخالف حیوانات ظرفیت س 2) 

 نباتات نمیتوانند به خود شان مواد غذایی تهیه کنند اما حیوانات میتوانند 3) 

 درست است 3و  2،  1جوابات  4) 

 نباتات تخمدار از چند قسمت عمده تشکیل شده اند:.  099

 چهار قسمت 4)  یک قسمت 3)  سه قسمت 2)  دو قسمت 1) 

 .  کدام جواب ذیل برای نبات آب و منرال های منحل در آب را تهیه می نمایند:055

 همه درست است 4)   ریشه 3)   برگ 2)   ساقه 1) 

 .  کدام جواب ذیل نبات را در خاک محکم نگهمیدارد:051

 همه درست است 4)   ریشه 3)   برگ 2)   ساقه 1) 

 ریشه دارای چند وظیفۀ عمده میباشد:.  سیستم 052

 پنج 4)  چهار  3)   دو 2)   سه  1) 

 .  ریشه برای نبات ........... را تهیه مینماید:053

 اکسیجن 2)      آب 1) 

 درست است 3و  1 4)    منرال های منحل در آب 3) 

 های ذیل یاد میشود انتقال میدهد:.  ریشه مواد را از خاک جذب به ساقه و برگ که هردو به نام 050

 همه 4)  شوت سیستم 3)   نبات 2)  نشایسته 1) 

 .  مواد عضوی توسط کدام عملیه ذیل در برگ و قسمت های سبز نبات ساخته میشود:050

 عملیۀ جذب آب و مواد معدنی 2)    عملیۀ فوتو سنتیز 1) 

 میتوفیز 4)     عملیۀ انا فیز 3) 

 .  توسط کدام انساج مواد عضوی به تمام حصص نبات انتقال و در ریشه، مواد غذایی اضافی به حیث قند یا 056

 نشایسته ذخیره میشود:        

 انساج انتقالی 4)  انساج فلویم 3)  انساج حجروی 2)  انساج نباتی 1) 

 های ذیل یاد میشود: .  طبقۀ حجرات که سطح ریشه را پوشانده است به یکی از نام057

 میکانیزم 4)  کالگک 3)  اپیدرمس 2)  شوت سیستم 1) 

 .  سطح ریشه در کدام موارد ذیل برای نبات کمک میکند:058

 درست است 3و  1 4)  در جذب منرالها 3)  نموی ریشه 2)  در جذب آب 1) 
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 .  منرال ها توسط کدام ریشه ها جذب میشود که به مرکز ریشه، جایی که انساج وعایی )انساج انتقالی( واقع اند 059

 نفوذ مینماید:        

 شوت سیستم 2)   ریشه های موی مانند اپیدرمس 1) 

 همه درست است 4)     میکانیزم 3) 

 .  نمو در کدام قسمت ریشه صورت میگیرد:015

 کالگک 4)  قسمت وسطی 3)   بیخ 2)   نوک 1) 

 .  نوک ریشه را کدام گروپ حجرات محافظه مینمایند:011

 مادۀ لزجی 4)  کالگک 3)  مویک ها 2)  اپیدرمس 1) 

 .  ریشه های نباتات از نظر ظاهری و وضعیت قرار گرفتن ریشه ها در خاک به چند نوع اند:012

 پنج 4)  چهار  3)   سه 2)   دو 1) 

 عموداً به زمین فرورفته و ریشه های فرعی: (Top roots).  ریشۀ راست 013

 هیچکدام 4)  متوسط دارد 3)  زیادتر دارد 2)  کمتر دارد 1) 

 به کدام شکل در زمین جا گرفته است: (Fibrous roots).  ریشه های افشان 010

 به شکل پراگنده 4)  به شکل منظم 3) روطیبه شکل مخ 2) به شکل دایره مانند 1) 

010  .Glandular roots :به چند شکل است 

 پنج 4)  چهار  3)   سه 2)   دو 1) 

 .  فامیل باقلی، نخود، شبدر و رشقه مربوط کدام گروپ ذیل ریشه ها میباشد:016

 (1 Fibrous roots (2 Top roots  (3 Glandular toots  (4 Root pressure 

 .  لبلبو، زردک و شلغم مربوط کدام گروپ ذیل میباشد:017

 (1 Fibrous roots (2 Top roots  (3 Glandular toots  (4 Root pressure 

 .  اگر ساقۀ نبات تازه و پر از آب باالتر از خاک قطع شود کدام نوع مایع از آن جاری میشود:018

 هیچکدام 4)  هر دو 3)   شیره 2)   آب 1) 

 .  فشار ستون که آب را طرف باال نگهمیدارد به یکی از نام های ذیل یاد میشود:019

 همه 4)  سایتوپالزم 3)  حجرات ریشه 2)  فشار ریشه 1) 

 .  آب توسط ....... به داخل حجرات ریشه نفوذ نموده و فشار آسموتیک تولید مینماید:025

 سوراخ ها 4)  آسموس 3)  سایتوپالزم 2)  حجرات ریشه 1) 

 .  سطح برگها توسط سوراخ های زیادی پوشانده شده که به یکی از نام های ذیل یاد میشود:021

 (1 Transpiration (2 Stem  (3 Pollination  (4 Stomata 

 .  زمانیکه ستوماتا باز میباشند بخارات آب از برگها به طرف خارج انتشار مینماید که این شکل از دست دادن آب 022

 توسط نبات به کدام نام یاد میشود:        

 (1 Stomata  (2 Transpiration (3 Pollination  (4 Stem 

 ت اتومات از راه تعرق ضایع میگردد:.  چند فیصد آب توسط ریشه گرفته میشود که به صور023

 فیصد 65 4)  فیصد 75 3)  فیصد 85 2)  فیصد 95 1) 
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 .  کدام دلیل سبب میشود تا مالیکول های آب که توسط یک نبات ضایع و تبخیر میشوند در استوانۀ زایلم به طرف 020

 باال یک قوۀ کشش به وجود آورد:        

 منرالها 2)   قوۀ چسپنده گی مالیکولهای آب 1) 

 هیچکدام 4)     هر دو 3) 

 .  عمل کشش آب در استوانۀ زایلم از لحاظ زمان چگونه صورت میگیرد:020

 برای یک روز 4)  برای یکساعت 3)  دوامدار 2) برای مدت کوتاه 1) 

 رند:.  ریشه ها آب را از خاک توسط کدام عملیۀ ذیل میگی026

 هیچکدام 4)  عملیۀ آسموس 3)  عملیۀ تعرق 2) عملیۀ فوتوسنتیز 1) 

 .  هر سوراخ برگ توسط یک جوره حجرات محافظه که شکل ....... را دارد احاطه شده است:027

 هیچکدام 4)  لوبیا مانند 3)  مخروطی 2)  دایره مانند 1) 

 ستوماتا )سوراخ ها( در نباتات میشود:.  کدام عامل سبب باز و بسته شدن 028

 منرالهای منحل در آب 2)   تغییر فشار آب در حجرات محافظ 1) 

 هیچکدام 4)      هردو 3) 

 .  در هنگام خروج آب از حجرات محافظ، حجرات کدام شکل ذیل را به خود میگیرند:029

 نزدیک میشوندحجرات کوتاه باهم  2)  حجرات طویل و از هم دور میشوند 1) 

 همه 4)   حجرات در حالت عادی میباشند 3) 

 .  ساقه های نباتات در شکل و جسامت با همدیگر:035

 هیچکدام 4)  هر دو 3)  فرق ندارند 2)  فرق دارند 1) 

 .  کدام جواب ذیل به برگها کمک مینماید تا نور آفتاب را به خاطر فوتوسنتیز اخذ نمایند:031

 گرده افشانی 2)   بی نظمی برگها باالی ساقه 1) 

 هیچکدام 4)   ترتیب و تنظیم برگها باالی ساقه 3) 

 .  گل های که باالی ساقه قرار دارند در کدام عملیه کمک مینماید:032

 درست است 3و  Pollination (4 1 3) رنگ گرفتن نبات 2)  گرده افشانی 1) 

 دراد:.  فلویم چه وظیفه 033

 غذایی را که به واسطه عملیۀ فوتوسنتیز در برگها ساخته میشود از برگها به ریشه و دیگر قسمت های  1) 

 نبات انتقال میدهد               

 غذایی را که به واسطه عملیۀ آسموس در برگها ساخته میشود از برگها به ریشه و دیگر قسمت های نبات  2) 

 دهدانتقال می               

 هر دو درست است 3) 

 هیچکدام 4) 

 .  برگ های نباتات کدام شکل ذیل را دارا میباشد:030

 شکل باریک و قلب مانند 2)     شکل مدور 1) 

 همه درست است 4)     شکل بادپکه 3) 

 .  وظایف عمده برگها چیست:030

 ساختن مواد غذایی است که توسط عملیه فوتوسنتیز از آب و کاربن دای اکساید در موجودیت نور آفتاب  1) 

 مواد عضوی )قند( تهیه مینماید               

 ساختن مواد غذایی است که توسط عملیه آسموس از آب و کاربن دای اکساید در موجودیت نور آفتاب  2) 
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 ند( تهیه مینمایدمواد عضوی )ق               

 هر دو درست است 3) 

 هیچکدام 4) 

 .  ساختمان برگ ها ارتباط به وظیفۀ عمده آن ها، یعنی .......... دارد:036

 هیچکدام 4)   سنتیز 3)  آسموس 2)  فوتوسنتیز 1) 

 شده است:.  سطح خارجی برگ توسط پوشش بیرونی که به یکی از نام های ذیل یاد میشود پوشانده 037

 اپیدرمس 4)  کیوتیکل 3)  پالیساید 2)  ستوماتا 1) 

 .  در زیر پوشش بیرونی، یک طبقه حجرات که به یکی از نام های ذیل یاد میشود موقعیت داشته و نور از آن 038

 عبور مینماید:        

 اپیدرمس 4)  کیوتیکل 3)  پالیساید 2)  ستوماتا 1) 

 که در برگ وجود دارند به یکی از نام های ذیل یاد میشود: .  سوراخ هایی039

 اپیدرمس 4)  کیوتیکل 3)  پالیساید 2)  ستوماتا 1) 

 .  هر ستوماتا توسط کدام حجرات احاطه شده است:005

 همه 4)  فشار ریشه 3)  حجرات محافظ 2)  حجرات ریشه 1) 

 برگها صورت میگیرد؛ این قسمت برگ چند طبقه دارد:.  قسمت اعظم عملیۀ فوتوسنتیز در وسط 001

 یک طبقه 4)  دو طبقه 3)  چهار طبقه 2)  سه طبقه 1) 

 .  حجرات طبقۀ باالیی برگ به یکی از نام های ذیل یاد میشود:002

 اپیدرمس 4)  کیوتیکل 3)  پالیساید 2)  ستوماتا 1) 

 در نباتات شناسایی شده است:.  تقریباً بیش از چند عنصر کیمیاوی 003

 عنصر 65 4)  عنصر 05 3)  عنصر 75 2)  عنصر 95 1) 

 .  علت موجودیت عناصر در نبات عبارت است از:000

 ترکیبات خاک است که توسط نبات گرفته میشود 1) 

 ترکیبات آب است که توسط نبات گرفته میشود 2) 

 هردو درست است 3) 

 هیچکدام 4) 

 مرکبات عضوی در کدام انساج حرکت میکند:.  000

 انساج حجروی 4)  انساج زایلم 3)  انساج فلویم 2)  انساج انتقالی 1) 

 .  نبات شناسان آن بخش هایی که مواد عضوی را در نبات تولید میکند به کدام نام یاد میکنند:006

 ویتامین 4)   قند 3)   منرال 2)   منبع 1) 

 ال و حرکت مواد عضوی در داخل فلویم نباتات نسبت به حرکت آب در زایلم:.  انتق007

 منبع است 4)  پیچیده تر است 3)  متوسط است 2)  آسمان تر است 1) 

 .  آب در زایلم فقط به کدام طرف حرکت دارد:008

 چپ 4)  راست  3)   پائین 2)   باال 1) 

 منتشر شود:.  آب از کدام طریق میتواند 009

 اسناج انتقالی 4)  سایتوپالزم 3)  غشای حجروی 2)  پالزمایی 1) 
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 .  یک نبات شناس المانی به نام )ارنست مونش( در کدام سال برای حرکت و انتقال مواد غذایی در نبات یک مدل 005

 را پیشنهاد کرد:        

 م 1900 4)  م 1921 3)  م 1902 2)  م 1920 1) 

 ارنست مونش برای حرکت و انتقال مواد غذایی در نبات یک مدل را پیشنهاد کرد که به یکی از نام های ذیل .  001

 یاد میشود:        

 مدل فشار یا جریان مواد به شکل جمعی 2)     مدل حرکت 1) 

 مدل چگونگی بدست آوردن حاصالت نباتات 4)    مدل نموی نبات 3) 

 فشار یا مدل جریان مواد را میتوان در چند مرحله خالصه کرد:.  مدل جریان 002

 چهار مرحله 4)  پنج مرحله 3)  سه مرحله 2)  دو مرحله 1) 

 .  وقتیکه غلظت قند در حجرات فلویم زیاد گردد پوتانشیل یا انرژی ذخیروی آب کم میشود و باالخره آب از کدام 003

 فلویم میشود:طریق از حجرات زایلم وارد         

 فشار ریشه 4)  آسموزس 3)  انساج انتقالی 2)  ریشه نبات 1) 

 .  شیرۀ پخته به روش انتقال فعال توسط کدام انساج به محل مصرف انتقال میگردد:000

 انساج حجروی 4)  انساج انتقالی 3)  انساج زایلم 2)  انساج فلویم  1) 

 از موارد ذیل عکس العمل نشان میدهد:.  نباتات در مقابل کدام یکی 000

 همه 4)  تغییر موسمها 3) قوۀ جاذبه زمین 2)   نور 1) 

 .  در حیوانات فقاریه هورمونها معموالً توسط غده های مخصوص که به یکی از نام های ذیل یاد میشود ساخته 006

 شده مستقیماً در خون می ریزد:         

 هایپوتاالموس 4)  غده نخامیه 3)  ده پروستاتغ 2) غدوات اندوکراین 1) 

 .  کارهورمونها در یک بدن زنده جان عبارت است از:007

 بی نظمی ساختن فعالیت های بدن 2)   هماهنگ کردن فعالیت های بدن 1) 

 هیچکدام 4)      هردو 3) 

 .  عملیه های مختلف حیاتی عبارت است از:008

 همه 4)  رفتار و تولید مثل 3)   نمو 2)   رشد 1) 

 .  حفظ حالت پایدار وجود یک زنده جان کدام ها اند:009

  ثابت نگهداشتن ریشه 2)  ثابت نگهداشتن مقدار آب و نمک ها در بدن 1) 

 همه 4)    ثابت نگهداشتن نبات 3) 

 .  نباتات بیشتر توسط کدام جواب ذیل رشد و نموی طبیعی میکند:065

 هورمونها 4)   خاک 3)   منرال 2)   آب 1) 

 .  کدام عامل سبب طویل شدن حجرات نباتات میشود:061

 نگهداشتن ریشه 2)  ثابت نگهداشتن مقدار آب و نمک در بدن 1) 

 همه 4)   تراکم بعضی از هورمون ها 3) 

 .  کدام هورمون جلو طویل شدن بیش از حد حجرات نباتات میگیرد:062

 نوکلییک اسید 4)  اکسین 3)  سیتوکینین 2)  گیبرلین 1) 
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 .  دانشمندان به عوض کلمۀ هورمون اینها را به کدام یکی از نام های ذیل یاد کرده است:063

 اکسین 4)  سیتوکینین 3)  گیبرلین  2) تنظیم کننده گان رش 1) 

 ه اند:.  هورمونهای نباتی را به چند گروپ طبقه بندی کرد060

 پنج 4)  چهار  3)   دو 2)   سه  1) 

 .  هورمونهای محرک رشد شامل چند گروپ مرکبات کیمیاوی اند:060

 پنج 4)   سه  3)  چهار  2)   دو 1) 

 .  هورمونهای محرک رشد به کدام نام های ذیل یاد میشود:066

 درست است 3و  1 4)  سیتوکینین 3) تنظیم کننده گان رش 2)  اکسین، گیبرلین 1) 

 .  اکسین ها، گیبرلین ها و سیتوکینین ها کدام فعالیت ذیل را انجام میدهند:067

 طویل شدن حجرات 2)    تقسیمات حجروی 1) 

 همه درست است 4) پیدایش اعضای نباتات و مشخص ساختن آنها 3) 

 حجرات را تحریک مینماید:.  کدا یکی از هورمون های نباتی است که طویل شدن 068

  2و  1گزینه  4)  سیتوکینین 3)  اکسین 2)  کیبرلین 1) 

 .  تفاوت بین طول دیوار های حجروی و سمت ساقه باعث کدام یکی از اینها میشود:069

 امتداد ریشه به سوی روشنی 2)   خمیده گی ساقه به طرف نور 1) 

 ها چملک شدن برگ 4)    تازه شدن برگ ها 3) 

 .  اکسین در کنترول ریزش ........... رول مهم دارد:075

 هیچکدام 4)  هر دو درست است 3)  میوه ها 2)  برگ ها 1) 

 .  اگر جوانه های راس ساقه بریده شود زمینه رشد ........ را فراهم می سازد:071

 تغییر رنگ ساقه 4)  جوانه های راست 3) جوانه های چپ ساقه 2) جوانه های جانبی 1) 

 .  هورمون های مانع رشد نباتات عبارت است از:072

 تایمین 4)  هر دو 3)  ابسیزیک اسید 2)   ایتلین 1) 

 .  هورمونها کدام اعمال ذیل را کنترول میکند:073

 ریزش برگها 2)  مراحل انتهایی نموی نبات مانند پیری 1) 

 همه درست است 4)  پژمرده گی گلها و رسیده گی میوه ها 3) 

 .  ابسیزیک اسید در نباتات چه نقش دارد:070

 خواب رفتن یا استراحت جوانه های نباتات در ایام زمستان  1) 

 بیدار نگهداشتن جوانه های نباتات در ایام زمستان 2) 

 در زود رسیدن میوه نباتات کمک میکند 3) 

 در رنگ دادن نباتات کمک میکند 4) 

 .  نقش عمده ابسیزیک اسید در نباتات عبارت است از:070

 در زمان خشکی آب که نبات رطوبت کافی ندارد در برگها وسیلۀ بستن سوراخ های برگها میشود 1) 

 از ضیاع آب جلوگیری میکند 2) 

 در رنگ دادن نباتات کمک میکند 3) 

 درست است  2و  1جوابات  4) 
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 .  ایتلین کدام نوع مرکب بوده و به کدام شکل تولید میشود:076

 یک مرکب ساده کاربن و هایدروجن بوده و به شکل گاز تولید میشود 1) 

 یک مرکب ساده کاربن و هایدروجن بوده و به شکل مایع تولید میشود 2) 

 به شکل مایع تولید میشودیک مرکب هایدروجن و نایتروجن بوده و  3) 

 درست است 3و  1 4) 

 .  ایتلین هورمونی است که ........ را سرعت می بخشد:077

 پژمرده گی میوه ها 2)   رسیدن )پخته شدن( میوه ها 1) 

 همه گزینه های درست است 4)     افتیدن برگها 3) 

 .  ایتلین در نباتات چه رول دارد:078

 گی قسمت های گل بعد از القاحدر پژمرده  1) 

 افتیدن برگها را در خزان سرعت می بخشد 2) 

 باعث طویل شدن ساقه نبات میشود 3) 

 درست است 2و  1گزینه  4) 

 .  تحقیقات ساینسی که در مورد استفاده و اثر کنترول هورمونی در رشد و نموی نباتات انجام شده از کدام لحاظ 079

 ذیل حایز اهمیت است:        

 همه  4)  از لحاظ زراعتی  3) از لحاظ باغبانی 2) از لحاظ اقتصادی 1) 

 .  هورمون ایتلین جلو ........... نبات را می گیرد:085

 هیچکدام 4)  هر دو درست است 3)  رشد ساقه 2)  رشد ریشه 1) 

 دیگر در کدام موارد ذیل رول دارد:.  ایتلین برعالوه جلو رشد ریشه و ساقه 081

 پیری و ریزش برگها را سرعت می بخشد 1) 

 طویل شدن و نموی جوانه های جانبی را به تاخیر می اندازد 2) 

 هردو درست است 3) 

 هر دو غلط است 4) 

 .  کدام گزینه ذیل در مورد نباتات درست است:082

 نباتات میوه دارد اگر در اتاق هاییکه به بخاری های نفتی گرم میشود نگهداری شود میوه ها زود تر پخته  1) 

 میشود               

 نباتات میوه دار اگر در اتاق هاییکه به بخاری های نفتی گرم میشود نگهداری شود میوه ها زرد تر پخته  2) 

 نمی شود               

 دار اگر در اتاق بدون بخاری ها نگهداری شود میوه ها زود تر پخته میشود نباتا میوه 3) 

 درست است 3و  2 4) 

 .  سبب زود رسی انگور بادنجان رومی و دیگر میوه هاییکه قبل از رسیدن چیده میشود اینست که از ...... 083

 استفاده میشود:        

 درست است 3و  2 4)  گیبرلین 3) دهورمون ابسیزیک اسی 2)  هورمون ایتلین 1) 

 .  گیبرلین ها توسط کدام محققین کشف شد:080

 جرمنی 4)  جاپانی 3)  امریکایی 2)   آلمانی 1) 

 .  محققین جاپانی بعد از تحقیق و مطالعه دریافتند که:080

 گیبرلین ها معموالً از طریق طویل کردن حجرات بر طول ساقه نبات می افزایند 1) 

 گیبرلین ها معموالً از طریق کوتاه کردن حجرات برطول ساقۀ نبات می افزایند 2) 
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 گیبرلین ها در ساقه و دانه های در حال رشد تولید میشوند 3) 

 هیچکدام 4) 

 ذیل استفاده میشود:.  از گیبرلین ها در کدام موارد 086

 برای کالن کردن دانه های انگور بی دانه 1) 

 بدون دانه بدست آوردن سیب و خربوزه 2) 

 بدون دانه بدست آوردن ناک و کینو 3) 

 همه موارد درست است 4) 

 .  کدام هورمون ذیل باعث تولید انزایم ها در بعضی دانه ها و گل دادن برخی از نباتات میگردد:087

 ایتلین 4)  اکسین ها 3)  سایتوکنین ها 2)  گیبرلین ها 1) 

 .  اگر گیبرلین از خارج بر نباتات پاشیده شود نباتات چگونه به بارمیاید:088

 نباتات پر برگ به بار میاید 1) 

 از پیری و خرابی حجرات جلوگیری میکند 2) 

 مقاومت حجرات در مقابل اثرات مضر چون آلوده گی ویروس و مقابله با سردی هوا 3) 

 همه گزینه ها درست است 4) 

 .  سایتوکنین ها در نوک ریشه ها تولید شده و از کدام طریق به ساقه های جوان منتقل میشود:089

 ق هوااز طری 4)  از طریق زایلم 3)  از طریق ریشه 2)  از طریق فلویم 1) 

 .  سایتوکنین هاییکه در راس ریشه تولید میشوند در کدام موارد ذیل استفاده میشود:095

 سبب تنظیم تقسیمات حجروی در تنه، برگ و ریشۀ نبات شده و به سرعت رشد می افزاید 1) 

 نه ها استفاده برای شادابی شاخه ها، گل ها و نگهداری میوه ها و سبزیجات برای مدت زیاد در ذخیره خا 2) 

 میشود               

 سبب پژمرده گی شاخه ها و گل ها میشود 3) 

 درست است 2و  1گزینه  4) 

 .  اکسین ها باالی نباتات چه اثرات را دارند:091

 به ریشه های نباتات سرعت نمویی بیشتر میدهد 1) 

 برای ریشه دار کردن قلمه ها بکار میرود 2) 

 در رنگ دادن نبات موثر است 3) 

 درست است 2و  1گزینه  4) 

 .  رشد شامل کدام موارد ذیل است:092

 افزایش طول ساقه ها و یا ریشه ها و پیدا شدن انشعابات جدید 1) 

 پژمرده شدن نبات و پوسیده گی نباتات 2) 

 ریشه و ساقه و برگهای جدید 3) 

 درست است 3و  1گزینه  4) 

 رشد در نبات به چند صورت انجام میشود:  .093

 یک 4)   دو  3)  چهار  2)   سه 1) 

 .  نباتات به چه شکل رشد میکند:090

 افزایش حجرات که در اثر تقسیمات حجروی صورت می گیرد 1) 

 برای ریشه دار کردن، قلمه ها صورت می گیرد 2) 
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 ازدیاد حجم حجرات که دوباره به حالت اولی بر نمی گردد 3) 

 درست است 3و  1گزینه  4) 

 .  رشد در نباتات مربوط به حجرات خاص میباشد که به یکی از نام های ذیل یاد میشود:090

 هیچکدام 4)  مریستم ها 3)  استوانه یی 2)  کالگک ریشه 1) 

 ای نبات قرار گرفته اند:.  مریستم ها در کدام قسمت ه096

 در قسمت های باالی نبات 2)   در قسمت های خاص نبات 1) 

 در قسمت وسطی نبات 4)   در قسمت های پایین نبات 3) 

 .  مریستم هاییکه فعالیت آنها سبب ایجاد و ساختار اولی نبات میگردد به نام مریستم های اولی یاد شده و در کدام 097

 بات قرار دارد:قسمت ن        

 در نوک یک نبات 2)    در نوک ساقه ها وریشه  1) 

 همه 4)    در قسمت وسطی نبات 3) 

 .  مریستم ها در نبات به کدام صورت در ریشه و ساقه نباتات به وجود می آیند:098

 مستقیم 4)  استوانه یی 3)  مخروطی 2)  دایره یی 1) 

 نباتات کدام جواب ذیل درست است:.  در مورد نمو در 099

 در نباتات جن های کنترول کنندۀ نمو فعالیت دایمی دارند 1) 

 در نباتات جن کنترول کنندۀ نمو فعالیت دایمی ندارد 2) 

 نباتات تنها در شب نمو میکنند 3) 

 هیچکدام 4) 

 .  رشد در نباتات به چند طریق صورت می گیرد:655

 چهار  4)   دو 3)   سه 2)   یک  1) 

 .  نباتات به خاطر تامین مواد الزم برای رشد به کدام مواد ضرورت دارد:651

 هیچکدام 4)  هر دو گزینه 3)  مواد پخته 2)  مواد خام محیط 1) 

 .  طوریکه نباتات طی مرحلۀ فوتوسنتیز تمام کاربوهایدریت های مورد نیاز برای رشد و نمو را تامین میکند؛ به 652

 خاطر این عملیه به چند ماده خام ضرورت است:        

 یک 4)  چهار  3)   دو 2)   سه  1) 

 .  ریشه ها اکسیجن مورد ضرورت خود را از چه میگیرد:653

 از نبات 4) از فضای بین ذرات خاک 3)  از خاک 2)  وااز ه 1) 

 .  کدام موارد ذیل سبب میشود تا ریشه ها بمیرند:650

 از آب زیاد اشباع گردد 2)  خاک اطراف ریشه فشرده و سخت شود 1) 

 همه موارد درست است 4)   اکسیجن کافی به ریشه نرسد 3) 

 .  نبات بعضی عناصر دیگرمثل ....... راهم از طریق ریشه جذب میکند که برای رشد طبیعی نبات 650

 قابل اهمیت است:        

 همه 4)  پوتاشیم 3)  فاسفورس 2)  نابتروجن 1) 

 .  در نباتات چند نوع جنیش و حرکات تشخیص شده است:656

 ر نوعچها 4)  یک نوع 3)  دو نوع 2)  سه نوع 1) 
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 .  کدام یکی از عکس العمل های ذیل حرکات ناستیک نبات است:657

 پژمرده شدن نبات 2)  افتیدن ناگهانی برگ نبات به اثر تماس 1) 

 هیچکدام 4)    هر دو درست است 3) 

 .  عکس العمل های نبات توسط کدام محرک به وجود می آید:658

 هیچکدام 4)  هر دو 3)  خارجی 2)   داخلی 1) 

 .  میالن در مقابل یک محرک به یکی از نام های ذیل یاد میشود:659

 جیوتروپیزم 4)  تروپیزم 3)  فوتوتروپیزم 2)  ناستیک 1) 

 .  نموی نبات مربوط به چه است:615

 همه 4)  مقدار باران 3)   زمان 2)   جهت 1) 

 تروپیزم .......... است:.  نموی نبات در جهت محرک عبارت از 611

 فوتوسنتیز 4)  ناستیک 3)   مثبت 2)   منفی 1) 

 .  نموی نبات در سمت مخالف را تزوپیزم ........ میگویند:612

 فوتوسنتیز 4)  ناستیک 3)   مثبت 2)   منفی 1) 

 .  نموی یک نبات به طرف نور یک مثال تروپیزم ........ است:613

 قوی 4)  ضعیف 3)   مثبت 2)   منفی 1) 

 .  جیوتروپیزم یا گراویتی تروپیزم کدام یکی از موارد ذیل است:610

 عکس العمل نبات به هوا 2)   عکس العمل نبات به طرف نور 1) 

 همه گزینه ها درست است 4)  عکس العمل نبات به طرف قوۀ جاذبۀ زمین 3) 

 ه سمت قوۀ جاذبه نمو مینماید کدام نوع جیوتروپیزم است:.  وقتی ریشه به طرف پایین زمین ب610

 ضعیف 4)   قوی 3)   مثبت 2)   منفی 1) 

 .  وقتی ریشه سمت مخالف قوۀ جاذبۀ نمو مینماید کدام نوع جیوتروپیزم است:616

 قوی 4)  ضعیف 3)   مثبت 2)   منفی 1) 

 العمل نشان میدهد:.  کیموتروپیزم در مقابل کدام مواد عکس 617

 همه 4)  مواد کیمیاوی 3) مواد بیولوژیکی 2)  مواد فزیکی 1) 

 .  هایدروتروپیزم در مقابل کدام مواد عکس العمل نشان میدهد:618

 همه 4)  مواد کیمیاوی 3)   هوا 2)   آب 1) 

 حالت معمولی خود جمع میشوند و آب  .  وقتیکه برگهای تیگموتروپیزم لمس میشود فوراً آنرا حس میکند و از619

 خود را از دست میدهد مگر این نباتات بعد از چند دقیقه به حالت طبیعی خود برمیگردد:        

 دقیقه 0 4)  دقیقه 15 3)  دقیقه 35 2)  دقیقه 25 1) 

 یا ...... متاثر سازد:.  خشکسالی طوالنی میتواند محصوالت و نباتات ایکوسیستم طبیعت را برای ...... 625

 روز ها و هفته ها 4)  برای همیشه و همشه 3) هفته ها یا ماه ها 2)  ماها یا سال ها 1) 

 .  میالن یک نبات به طرف آفتاب بنام ذیل یاد می شود:621

 کیموتروپیزم 4)  تیگموتروپیزم 3)  جیوتروپیزم 2)  فوتوتروپیزم 1) 
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 ا سبب:.  کمبود آب در برگ ه622

 از بین رفتن تورم حجرات محافظ می شود 1) 

 تولید زیاد و آزاد ساختن ابسیزیک اسید را در برگ ها که یک هورمون است تحریک می نماید 2) 

 درست است 2و  1گزینه  3) 

 سرخ شدن برگ 4) 

 .  برگ ها می تواند از ......... طریق در مقابل کمبود آب عکس العمل نشان دهد:623

 یک 4)   چند 3)   سه 2)   دو 1) 

 .  زمانیکه برگ های بسیاری از گیاه ها و دیگر نباتات نسبت به کمبود آب پژمرده میشود کدام شکل را به خود 620

 میگیرد:        

 شکل مکعب مستطیل 4) شکل مثلث 3)  شکل دایره 2)  شکل لوله 1) 

 محصوالت از خاطر خشکسالی میباشد:.  کدام عملیه سبب کم شدن 620

 هر دو غلط است 4)  هر دو درست است 3) عملیه ترکیب ضیایی 2) عملیه فوتوسنتیز 1) 

 .  تقریباً چند فیصد نباتات روی زمین را نباتات گلدار تشکیل میدهد:626

 فیصد 85 4)  فیصد 90 3)  فیصد 65 2)  فیصد 75 1) 

 کدام طریق غذای خود را به دست می آورد: .  نباتات گلدار از627

 از طریق ترکیب ضیایی 2)    از طریق فوتوسنتیز 1) 

 هیچکدام 4)    هر دو درست است 3) 

 .  کاسبرگ و گلبرگ که از جمله برگهای اعضای جسمی و آالت تذکیر و تانیث که از جمله برگهای اعضای 628

 چند حلقه جدا می شود: جنسی به شمار می روند بر روی        

 یک حلقه 4)  دو حلقه 3)  چهار حلقه 2)  سه حلقه  1) 

 .  معموالً کاسبرگ ها به کدام رنگ ذیل می باشند:629

 سفید 4)   سیاه 3)   زرد 2)   سبز 1) 

 .  مجموعه کاسبرگ را به یکی از نام های ذیل یاد میکنند:635

 هیچکدام 4)  هر دو درست است 3)  جام گل 2)  کاسه گل 1) 

 .  کاسبرگ ها در وقت گل دهی کدام حالت را به خود می گیرد:631

 پندک شده و بسته میشود 2)     باز میشود 1) 

 همه 4)    از هم دور میشود 3) 

 .  وقتیکه پندک گل باز میگردد کدام بخش ذیل که باالی کاسه گل قرار دارند ظاهر میشوند:632

 همه 4)  گرده افشان 3)  گلبرگ ها 2)  کاسبرگ ها 1) 

 .  گلبرگ ها که رنگ مرغوب داشته؛ دارای کدام وظیفه ذیل می باشند:633

 خوشبو ساختن هوا 2)   جلب حشرات گرده افشان 1) 

 جلب حیوانات چهار پا 4)    فقط پاک ساختن هوا 3) 

 ذیل یاد میکند: .  مجموعه گلبرگ ها را به کدام نام630

 کاسه گل 2)     جام گل 1) 

 درست است 2گزینه  4)    هر دو درست است 3) 
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 .  از نباتا گلدار در کدام موارد ذیل استفاده میشود:630

 همه 4)  مواد ملونه 3)   ادویه 2) در تهیۀ البسۀ نخی 1) 

 .  گندم، جو، جواری، نخود، ماش، مشنگ، درختان میوه دار، سبزیجات، پنبه و کتان همه از کدام 636

 جمله نباتات است:        

 همه 4)  نباتات گلدار 3)  فوتوتروپیزم 2)  نباتات تروپیزم 1) 

 .  مهمترین مشخصات نباتات گلدار کدام مورد ذیل است:637

 همه درست است 4)  تشکیل میوه 3)  القاح مضاعف 2)  داشتن گل 1) 

 .  گل از چند قسمت تشکیل شده است:638

 چهار  4)   دو 3)   سه 2)   یک  1) 

 .  آالت تذکیر چندمین حلقۀ گل است:639

 پنجمین 4)  چهارمین 3)  سومین 2)  دومین 1) 

 مانند که در قسمت باالی میله قرار دارد تشکیل شده که به یکی و بخش خریطه  Stalk.  هر ستامین از یک میله 605

 از نام های ذیل یاد میشود:         

 مکروسپور 4)  پولن گرین 3)  آالت تانیث 2)   انتر 1) 

 .  دانه های گرده به کدام یکی از نام های ذیل یاد میشود:601

 مکروسپور 4)  پولن گرین 3)  آالت تانیث 2)   انتر 1) 

 .  آالت تانیث چهارمین و داخلی ترین حلقۀ گل بوده که به یکی از نام های ذیل یاد میشود:602

 (1 Anther  (2 Ovary   (3 Stigma  (4 Pistil 

 .  گلی که هر چهار قسمت یا حلقه ها را دارد به کدام نام یاد میشود:603

 یک جنسه 4)  گل دو جنسه 3)  گل ناکامل 2)  گل کامل 1) 

 .  گلی که فاقد یک یا چند اجزا باشد به کدام نام یاد می شود:600

 یک جنسه 4)  گل دو جنسه 3) گل ناکامل یا ناقص 2)  گل کامل 1) 

 .  هر گلی که آالت تانیث و تذکیر هردو را دارا اند به کدام نام یاد می شود:600

 گل کامل 4)  دو جنسه 3)  سه جنسه 2)  یک جنسه 1) 

 .  هر گلی که فاقد یکی از آالت تانیث و تذکیر باشد به کدام نام یاد می شود:606

 گل کامل 4)  دو جنسه 3)  سه جنسه 2)  یک جنسه 1) 

 یا خریطۀ گرده تشکیل شده است: Anther.  آله تذکیر ازیک میله به نام .......... و بخشی به نام 607

 (1 Pistil  (2 Filament  (3 Stigma  (4 Ovary 

 .  در هنگام تشکیل دانه گرده هر یک از حجرات درون خریطه گرده )انتر( با تقسیم میوز چها حجره )میکرو 608

 سپورهای هیپلویید( را به وجود می آورد که به یکی از نام های ذیل یاد میشود:        

 (1 Pistil  (2 Filament  (3 Stigma  (4 نارس 

 .  دانه های رسیده توسط چند دیوار داخلی و خارجی پوشیده است:609

 چهار  4)   دو 3)   سه 2)   یک  1) 

 .  نقش عمده تیوب گرده یکی از موارد ذیل است:605

 رسانیدن گامیت مذکر به تخمه یا گامیت مؤنث در تخمدان است 1) 
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 با یک تقسیم میتوسیس دو گامیت نر یا )انترزویی( را به وجود می آورد 2) 

  هردو درست است 3) 

 هیچکدام 4) 

 .  در نباتات مخفی البذر تخمه ها در کجا تشکیل میشود:601

 داخل برگ 4)  بیرون برگ 3) در داخل تخمدان 2) بیرون از تخمدان 1) 

 حجره هپلویید را به وجود می آورد:.  تخمه باتقسیم میوسیس چند 602

 پنج 4)  چهار  3)   سه 2)   دو 1) 

 .  گامیت های نر نباتات عبارت است از:603

 ترایزویید 4)  بازویید 3)  ترزویید 2)  انترزویی 1) 

 قرار می گیرد:.  بعد از گرده افشانی دانه گرده که شامل حجرات نمویی و تکثری است در ....... آله تانیث 600

 گلبرک 4)  ستگمای 3)  تخمدان 2)  ستایل  1) 

 .  یک گامیت مذکر از تیوب گرده عبور کرده و با حجره جنسی مؤنث القاح مینماید که زایگوت و یا تخم ذیل را 600

 تولید میکند:         

 ترایزویید 4)  بازویید 3)  ترزویید 2)  دپلویید 1) 

 گامیت مذکر با حجره دو هسته یی القاح می کند تخم ذیل را میسازد:.  وقتی 606

 ترایزویید 4)  بازویید 3)  ترزویید 2)  دپلویید 1) 

 .  وقتی شرایط مساعد گردد دانه ها جوانه زده جنین داخل آن به کدام سپوروفایت تبدیل میشود:607

 نارس 4)   رسیده 3)   نابالغ 2)   بالغ 1) 

 .  القاح مضاعف تنها در کدام نباتات صورت میگیرد:608

 نباتات ظاهر البذر 2)     نباتات گلدار 1) 

 هیچکدام 4)    نباتات مخفی البذر 3) 

 .  تولید مثل در مخفی البذران چند اصل عمده دارد:609

 پنج 4)  چهار  3)   سه 2)   دو 1) 

 دارا میباشد:.  گل ها کدام مشخصات ذیل را 665

 اشکال جذاب 2)  نکتار )شیره( و بوهای قوی و دلنشین 1) 

 همه گزینه ها درست است 4)    رنگهای مرغوب گل ها 3) 

 .  حشراتی که در شب تغذیه میکنند اکثراً به سمت کدام نوع گلها میروند:661

 گلهای سرخ رنگ 2)   گلهای سفید رنگ با بوی قوی 1) 

 همه 4)    گلهای زرد رنگ 3) 

 .  مگس های گرده افشان به سوی کدام نوع گلها میروند:662

 گلهای سرخ رنگ 2)   گلهای سفید رنگ با بوی قوی 1) 

 گلهای زرد رنگ 4) گلهایی که دارای بوی شبیه گوشت  گندیده باشد 3) 

 .  زمانیکه دانه های گرده از انتر یا کیسه های گرده گل بر ستگمای همان گل می نشیند و سپس به طور طبیعی 663

 رشد میکنند این نوع گرده افشانی را به کدام یکی از نام های ذیل یاد میکنند:        
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 (1 Self Pollination    (2 Pollination 

 (3 Self Transpiration    (4 Transpiration 

 .  انتشار دانه های نباتات توسط چه صورت می گیرد:660

 درست است 3و  1 4)  حیوانات 3)   انسان 2)   باد  1) 

 .  عمل القاح پس از چند ساعت گرده افشانی انجام میآبد:660

 ساعت 15 4)  ساعت 12 3)  ساعت 10 2)  ساعت 13 1) 

 چه نوع میباشد:.  میوۀ مخفی البذران 666

 هیچکدام 4)  هردو درست  است 3)  خشک 2)   آبدار 1) 

 .  وقتیکه میوه های پخته شده به روی زمین می افتند و قسمت گوشتی میوه به مرور زمان از بین می رود، تخم 667

 به صورت ذیل در زمین نمو مینماید:         

 غیر منظم 4)  بطور منظم 3)  غیر مستقیم 2)  مستقیم 1) 

 .  تکثر زوجی شامل کدام نوع حجرات اند:668

 تکثر غیرزوجی یا غیر جنسی 2)  حجرات جنسی )گامیت های مذکر ومؤنث( 1) 

 تکثر غیر منظم 4)    تکثر غیر مستقیم 3) 

 .  در تکثر غیرزوجی ویا غیرجنسی کدام نوع اعضا شامل اند:669

 همه  4)   ریشه 3)   برگ 2)   ساقه 1) 

 .  نباتات میتوانند به چند طریق تکثر کنند:675

 غیر مستقیم 4)  هردو گزینه 3)  غیر زوجی 2)  زوجی 1) 

 .  تکثر نباتات مثل )قلمه کردن، پیوند کردن و غیره( کدام نوع تکثر است:671

 هیچکدام 4)  گرده افشانی 3)  غیر زوجی 2)  تکثر زوجی 1) 

 پیوند کردن از کدام نوع تکثر است:.  672

 هیچکدام 4)  گرده افشانی 3) تکثر غیرزوجی 2)  تکثر زویجی 1) 

 .  تکثر غیرزوجی در کدام نوع نباتات جهت بهترساختن نسل و حاصل بیشتر و خوب تر انجام داده میشود:673

 نباتات مختلف النوع 2)     نباتات همنوع 1) 

 نباتات دارای برگ نازک 4)   ه ضعیفنباتات دارای ساق 3) 

 .  پیوند کردن در نباتات هم نوع به کدام منظور انجام میشود:670

 برای حاصل بیشتر نباتات 2)   جهت بهتر ساختن نسل نباتات 1) 

 همه درست است 4)   برای حاصل خوبتر نباتات 3) 

 .  )قطع کردن قسمت از شاخه های جوان وغرس آن در زمین که بعد از مدتی ریشه ها نمو کرده و یکی دو سال 670

 بعد به نبات جدید تبدیل میگردد( این تکثر نبات به کدام نام یاد میشود:         

 همه درست است 4)  غرس کردن 3)  قلمه کردن 2)  پیوند کردن 1) 

 های تولید مثل نباتات مخفی البذر گلها ایجاد میشود که روی ....... قرار دارند:.  در بخش 676

 جهار حلقه ی مختلف المرکز 2)    چهار حلقه ی هم مرکز 1) 

 سه حلقه ی مختلف المرکز 4)    سه حلقه ی هم مرکز 3) 
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 ریشه ها نمو کرده و بعد از چند .  باقطع کردن قسمتی از شاخه های جوان و غرس آن در زمین بعد از مدتی 677

 سال به نبات جدید تبدیل میشود:         

 سه سال 4)  چهار سال 3)  دو سال 2)  یک سال 1) 

 .  کدام موارد ذیل سبب آلوده شدن خاک میگردد:678

 مواد فاضلۀ فابریکه ها 2)    آب های فاضلۀ خانه ها 1) 

 همه موارد درست است 4)   ضایعات جامد و مواد کیمیاوی 3) 

 .  گازات اتموسفیرزمین:679

 انرژی شعاع آفتاب را که به زمین میرسد حبس یا نگهداری مینماید 1) 

 انرژی شعاع آفتاب را که به زمین میرسد آزاد میکند 2) 

 از فرار نمودن حرارت دوباره به فضا جلوگیری مینماید 3) 

 درست است 3و  1 4) 

 نگهداری حرارت توسط ......... به نام تاثی گلخانه یی یاد میشود: .  عملیۀ685

 همه 4)  ضایعات جامد 3)  مواد کیمیاوی 2) گازات اتموسفیر 1) 

 .  گازاتیکه به تاثیر گلخانه ها کمک مینماید به کدام نام یاد میشود:681

 ضایعات جامد 4)  گازات گلخانه یی 3)  مواد کیمیاوی 2) گازات اتموسفیری 1) 

 .  گازات گلخانه یی شامل کدام موارد ذیل است:682

 سلفر دای اکساید 2)    کاربن دای اکساید 1) 

 همه گزینه ها درست است 4)    میتان، نایترس اکساید 3) 

 .  اتموسفیر دارای رطوبت به شکل ذیل می باشد:683

 همه 4)  مواد کیمیاوی 3)  گازات 2)  بخارات آب 1) 

 .  اتموسفیردارای رطوبت به شکل بخارات بوده که این بخارات بعد از تراکم به کدام شکل به سطح زمین میرسد:680

 هیچکدام 4)  هردو گزینه 3)   برف 2)  قطرات باران 1) 

 می کند کدام  .  وقتی در موجودیت نور آفتاب سلفر دای اکساید و نایتروجن اکساید با آب و آکسیجن تعامل680

 ماده را میسازد:         

 هچکدام 4)  هردو گزینه 3)  نایتریک اسید 2)  سلفوریک اسید 1) 

 .  تیزابیت توسط کدام یکی از واحد های ذیل اندازه میشود:686

 (1 PH   (2 LH   (3 FSH   (4 ACTH 

 آب باران کمتر از ........... باشد تعداد زیاد حیوانات بحری و آبزی حیات خود را از دست میدهد: PH.  اگر 687

 (1 0   (2 0   (3 3   (4 6 

 .  اوزون یک فلتر یا پوش محافظوی طبیعی در مقابل اشعۀ زیان آور ...... بوده و محافظ حیات در روی زمین 688

 محسوب میشود:         

 ماورای آبی 4)  ماورای زرد 3)  ماورای سرخ 2)  ای بنفشماور 1) 

 م یک محقق مشاهده کرد که سطح اوزون اتموسفیر در کدام یک از سال های ذیل به طور  1980.  در سال 689

 فیصد پایین آمده است: 30اوسط در حدود         

 م 1961 4)  م 1965 3)  م 1909 2)  م 1963 1) 
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 م به طور اوسط در حدود ...... پایین آمده است: 1965اوزون اتموسفیر در سال  .  سطح695

 فیصد 37 4)  فیصد 36 3)  فیصد 30 2)  فیصد 30 1) 

 .  پایین بودن سطح اوزون سبب عبور بیشتر شعاع ماورای بنفش به زمین میگردد که باعث تولید ... میشود:691

 همه  4)  سرطان شبکه چشم 3)  مرض کترک 2)  سرطان جلد 1) 

 .  علت تخریب طبقۀ اوزون یکی از مواد ذیل است:692

 همه 4)  مواد بیولوژیکی 3)  مواد فزیکی 2)  مواد کیمیاوی 1) 

 .  کلوروفلوروکاربن در کدام سال های ذیل کشف شد:693

 م 1925 4)  م 1922 3)  م 1920 2)  م 1921 1) 

690  .CFCs :در کدام موارد ذیل استعمال میشود 

 کولرها 2)   به حیث سرد کننده در یخچال ها 1) 

 درست است 2و  1کزینه های  4)   جذب کننده نور آفتاب است 3) 

 .  در کدام سال های ذیل یانس دانها دریافتند که عامل اساسی تخریب ویا به وجود آمدن شگاف در طبقۀ اوزون 690

        CFCs :میباشد 

 م 1925 4)  م 1922 3)  م 1980 2)  م 1921 1) 

 .  موادیکه باعث کاهش طبقۀ اوزون میگردد عبارت از:696

 درست است 2و  1 4)  سلفر دای اکساید 3) کارین تتراکلوراید 2)  نایترس اکساید 1) 

 تخریب میگردد به یکی از نام های ذیل یاد میشود: که توسط آن مقدار بیشتر اوزون نظر به تولید آن.  عملیه ای 697

 درست است 2و  1 4)  تقلیل اوزون 3) کاربن دای اکساید 2) سلفر دای اکساید 1) 

 .  به منظور جلوگیری از تخریب طبقه اوزون کدام نکات ذیل مراعات گردد:698

 منابع جدید و بدیل انرژی جستجو شود؛ تا سوختاندن مواد فوسیلی کاهش یابد 1) 

 در یخچال ها و کولر ها منحیث ماده سرد کننده متوقف شود CFCsاستعمال  2) 

 سطح آگاهی عامه به ارتباط نازک شدن طبقه اوزون و خطرات آن بلند برده شود 3) 

 همه جوابات درست است 4) 

 انقالب صنعتی، عیسوی ها زیادتر به چه متکی گردیدند: .  با شروع699

 کاهش نفوس 4)  توقف صنعت 3) انکشاف صنعت 2)  ازدیاد نفوس 1) 

 .  تغییر نا خواسته که از اثر ضایعات یا اشکال انرژی مثل تشعشع به وجود می آید عبارت از:755

 همه 4) دیر رسیدن میوه نباتات 3) خشک شدن نباتات 2)  آلوده گی 1) 

 .  آلوده گی عبارت است از:751

 عالوه کردن هر آنچه که محیط زیست را برای زنده گی اجسام حیه کمتر مساعد سازد 1) 

 عالوه کردن هر آنچه که محیط زیست را برای زنده گی اجسام حیه بیشتر مساعد سازد 2) 

 را برای زنده گی اجسام غیر حیه کمتر مساعد سازد عالوه کردن هر آنچه که محیط زیست 3) 

 عالوه کردن هر آنچه که محیط زیست را برای زنده گی اجسام غیر حیه بیشتر مساعد سازد 4) 

 .  آلوده گی محیط زیست از کدام سبب بیشتر میشود:752

 هردو غلط است 4)  هر دو درست است 3) انکشاف صنعت 2)  ازدیاد نفوس 1) 
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 .  مواد )پالستیکی، الومینی، فلزی، شیشه یی و غذای خراب شده( که دور انداخته میشود شامل کدام ضایعات 753

 است:        

 ضایعات سیالی 4)  ضایعات گاز 3)  ضایعات مایع 2)  ضایعات جامد 1) 

 .  ضایعات جامد به چند نوع است:750

 دو 4)   یک  3)  چهار  2)   سه 1) 

 .  ضایعات که توسط عملیه های طبیعی تجزیه میشوند مانند: چوب و محصوالت آن، غذا، ضایعات حیوانی، 750

 برگ های مرده و غیره به نام چه یاد میشود:        

 (1 Biodegradable (2 Nondegradable (3 Physiodegradable  (4 همه 

 .  حشره کش ها، مواد زهری، کاغذ، ظروف المونیمی، رابر، پالستیک، آهن باب و بقایای مواد رادیواکتیف که 756

 به آسانی توسط بکتریا و عملیه های طبیعی تجزیه نمی شوند و برای صدها و حتی هزار ها سال در محیط باقی         

 می مانند به نام های ذیل یاد میشوند:         

 (1 Biodegradable (2 Nondegradable (3 Physiodegradable  (4 همه 

 .  آب یکی از منابع ....... و قابل تجدید زمین است:757

 هیچکدام 4)  بسیار کم یاب 3)  فراوان 2)  کم یاب 1) 

  Biodegradable.  منشا آن ها حیوانی و نباتی بوده و این مواد به صورت عموم قابل تجزیه توسط اجسام زنده 758

 است:        

 ضایعات غیر عضوی 2)    ضایعات عضوی 1) 

 ضایعات فزیکی 4)    ضایعات بیولوژیکی 3) 

 ی در مسیر آب انبار میگردد:.  این مواد بر اثر استخراج معادن و دیگر عملیه های صنعت759

 مواد کیمیاوی عضوی 2)   مواد کیمیاوی غیر عضوی 1) 

 هیچکدام 4)    هر دو درست است 3) 

 .  آب های آلوده شده را میتوان به منظور موجودیت ........ و دیگر موجودات مثل بکتریا و ویروس ها که در 715

 امعا حیوانات خون گرم ویا در مواد فضله آنها زندگی می نماید، امتحان نمود:         

 پرازیت اوویری 2)    پرازیت اشیریشاکولی 1) 

 پرازیت سترپتوکوکوس 4)     پرازیت مندل 3) 

 .  تغییر درجه حرارت باعث:711

 مرگ ماهی ها میشود 1) 

 مرگ موجودات زنده که در آب حیات به سر می برند 2) 

  هر دو گزینه درست است 3) 

 هیچکدام 4) 

 .  آلوده گی گرما وقتی واقع میشود که:712

 آب سرد چشمه ها برای سرد ساختن ماشین آالت فابریکه ها استعمال گردد 1) 

 تعمال گرددآب سرد چشمه ها برای گرم ساختن ماشین آالت فابریکه ها اس 2) 

 آب سرد چشمه ها برای سرد ساختن نباتات استعمال گردد 3) 

 آب سرد چشمه ها برای گرم ساختن نباتات استعمال گردد 4) 

 .  آلوده گی آب عبارت است از:713

 انتشار تیل 1) 
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 موجودیت ضایعات رادیواکتیف 2) 

 هر دو درست است 3) 

 هر دو غلط است 4) 

 سطح آب مانع چه میشود:.  تیل در 710

 دخول آکسیجن در آب 2)    دخول شعاع آفتاب 1) 

 هیچکدام 4)    هر دو درست است 3) 

 .  آب که تصفیه میشود به کدام منظور بکار برده میشود:710

 همه 4) سرد ساختن فابریکه ها 3) آبیاری و تشناب ها 2)  شست و شو 1) 

 به چه در هر کشور فرق می کند:.  تصفیه آب آلوده نظر 716

 موقعیت فابریکات 2)    قانون و شرایط محیطی 1) 

 همه 4)     وضع قانون 3) 

 .  در عملیه تصفیه ابتدایی یا اولی آب های فاضله به کدام شکل ذیل تصفیه میگردد:717

 همه 4)  دخول آکسیجن در آب 3)  مقدماتی 2)   مکمل 1) 

 .  وقتی آب آلوده را به تانک ترسب کننده انتقال داده و آب در اینجا برای یک وقت معین میماند به این صورت 718

 چند فیصد مواد جامد از آب جدا میشود:        

 05الی  35 4)   65الی  05 3)  35الی  25 2)   05الی  15 1) 

 و طوری دیزاین گردیده است که مواد عضوی را از بین میبرد:.  تصفیه ثانوی یک عملیه ........... بوده 719

 هیچکدام 4)  کیمیاوی 3)  فزیکی 2)  بیولوژیکی 1) 

 .  تصفیه ثانوی یکی از وظایف ذیل را دارد:725

 آب آلوده را به یک تانک مخصوص انتقال میدهد 2)    شست وشو 1) 

 همه 4)   دخول آکسیجن در آب 3) 

 .  در عملیه تصفیه ثانوی چند فیصد مواد عضوی که به وسیله عملیه های بیولوژیکی تجزیه میشود از بین 721

 میروند:         

 05الی  23 4)   90الی  70 3)   35الی  20 2)  05الی  25 1) 

 نده در تصفیه سوم از بین .  طوریکه در تصفیه های اول و دوم تمام مواد عضوی از بین نمیرود و مواد باقیما722

 میرود این مواد شامل چند فیصد مواد نایتروجنی میباشد:        

 فیصد 05 4)  فیصد 90 3)  فیصد 35 2)  فیصد 05 1) 

 .  طوریکه در تصفیه های اول و دوم تمام مواد عضوی از بین نمیرود و مواد باقیمانده در تصفیه سوم از بین 723

 میرود این مواد شامل چند فیصد مواد فاسفیت میباشد:        

 فیصد 05 4)  فیصد 90 3)  فیصد 70 2)  فیصد 05 1) 

 .  وقتیکه سیستم ها بکتریاهای کاهش دهنده؛ نایتروجن را که گاز نایتروجن مفر را میسازد به کار میبرد بعد 720

 نایتروجن حاصل شده را به امونیا تبدیل نموده و به کدام شکل به هوا میرود:        

 همه 4)   بخار 3)  مواد جامد 2)   گاز 1) 

 .  آب های چشمه ها و جهیل ها به حیث آب های زمین و آب های سطح زمین و آب های تازۀ زیر زمین را به 720

 یکنند:یکی از نام های ذیل یاد م         

 هیچکدام 4)  آب بارانی 3) آب های سطح زمین 2) آب های زیر زمینی 1) 
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 .  آب های زیر زمینی از اثر کدام مواد ذیل آلوده میشود:726

 دواهای حشره کش 2)    دواهای آفات زراعتی 1) 

 همه  4)    مواد کیمیاوی صنعتی 3) 

 داخل زمین شده و سبب آلوده گی آب های زیر زمینی میگردد:.  مواد کیمیاوی از کدام طریق ذیل 727

 توسط قلبه کاری زمین 2)    درزها و سوراخ ها 1) 

 همه 4)     توسط باد 3) 

 .  کدام مواد ذیل سبب آلوده شدن هوا میگردد:728

 سوختن جنگالت و تبخیر مواد کیمیاوی 2)     آتش فشان ها 1) 

 همه 4)    سوختن فوسیل ها 3) 

 .  از محروقات در کدام موارد ذیل استفاده میشود:729

 تولید انرژی برق در فابریکات برق 2)   در راندن طیاره، موتر و ریل 1) 

 همه 4) در پیشبرد همه عملیه های ساختمانی و صنعتی 3) 

 میشود عبارت از:.  بعضی مواد عمدۀ آلوده کنندۀ که از اثر سوخت فوسیل ها به هوا آزاد 735

 کاربن دای اکساید 2)    کاربن مونو اکساید 1) 

 تمام جوابات 4)    اکساید های نایتروجن 3) 

 .  وقتی سلفردای اکساید در هوا با قطرات آب تعامل نماید کدام ماده را میسازد:731

 درست است 3و  4SO2H  (4 1 3) کاربن دای اکساید 2)  سلفوریک اسید 1) 

 .  کاربن مونواکساید از چه تولید میشود:732

 سنگ های تعمیرات 2)    از سوختاندن بنزین 1) 

 درس است 3و  1 4)     ذغال و تیل 3) 

 .  وقتی اکساید های نایتروجن که از سوختاندن بنزین، تیل و گاز طبیعی تولید میشود با آکسیجن هوا  و شعاع 733

 ل نموده کدام مادۀ ذیل را تولید میکند:ماورای بنفش تعام        

 درست است 3و  3O   (4 1 3)   کاربن 2)  اوزون 1) 

 .  هایدروکاربن ها مثل فارم الدیهاید و اسیت الدیهاید به کدام موارد ذیل مضر است:730

  رنگ جلد 2)  سوزش و تخریش چشم ، بینی و گلو 1) 

 همه 4)     ریزش مو 3) 

 مراعات کدام نکاب ذیل میتوان از آلوده گی هوا جلوگیری کرد: .  با730

   کاهش در سوختاندن مواد فوسیلی 1) 

 جلوگیری از استعمال وسایط نقلیه و ماشین آالت کهنه 2) 

 در فواصل کم استفاده از بایسکل 3) 

 همه نکات درست است 4) 

 .  آلوده کننده های ثانوی عبارت از:736

 گازی است که در قسمت های پایانی اتموسفیر توسط تعامالت کیمیاوی نوری ترکیب و ساخته میشود 1) 

 مایعی است که در قسمت های پایانی اتموسفیر توسط تعامالت کیمیاوی نوری ترکیب و ساخته میشود 2) 

 دیب و ساخته میشومواد جامد است که در قسمت های پایانی اتموسفیر توسط تعامالت کیمیاوی نوری ترک 3) 

 گازی است که در قسمت های وسطی اتموسفیر توسط تعامالت کیمیاوی نوری ترکیب و ساخته میشود 4) 
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 .  اوزون زیادتر در کدام قسمت اتموسفیر پیدا میشود:737

 همه 4)  وسطی 3)   باالیی 2)   پایینی 1) 

 .  اوزون منحیث مورد ذیل استفاده میشود:738

 ماده کیمیاوی زهری برای نباتات 2)  تخریش کننده در سیستم تنفسی انسان 1) 

 هیچکدام 4)    هر دو درست سات 3) 

 .  مواد ضایعه که به اثر دوران دوباره حاصل میشود در کجا انداخته نشود تا از آلوده گی محیط زیست جلوگیری 739

 شود:         

 همه 4)  بحرها 3) جهیل هادریاها و  2) مزارع و جنگالت 1) 

 .  محلی که در آن موجود زنده معموالً حیات به سر میبرد به یکی از نام های ذیل یاد میشود:705

 درست است 2و  Habitate  (3 Huse  (4 1 2)  هبیتات 1) 

 .  برای حفاظت محل زنده گی باید از کدام منابع استفاده صورت بگیرد:701

 منابع جدید انرژی جستجو شود 2)   از قطع جنگالت جلوگیری شود 1) 

 مواد اضافی و بیکاره در خریط های پالستکی انداخته و به ذباله دانی های سرپوش دار انتقل داده شود 3) 

 همه 4) 

 شود( عبارت از: .  عملیه استفاده مجدد از مواد بیکاره )عوض اینکه آنها منحیث مواد ضایعه به دور انداخته702

 2و  1 4) دفن کردن در گودال ها Recycle  (3 2)  دوران دوباره 1) 

 .  هدف از دوران دوباره عبارت از:703

 جلوگیری از آلوده گی محیط زیست 2) ضایع شدن مواد، صرفه جویی در منابع طبیعی 1) 

 هر دو غلط است 4)    هر دو درست است 3) 

 دوباره یعنی:.  استعمال 700

 مواد بیکاره که بعد از یک سلسله عملیه های میخانیکی و کیمیاوی مجدداً به مواد مفیده مبدل و از آنها  1) 

 مانند مواد اصلی استفاده شود               

 مواد بیکاره که بعد از یک سلسله عملیه های میخانیکی و کیمیاوی مجدداً به مواد مفیده شده نتواند 2) 

 مواد مفید که بعد از یک سلسله عملیه های میخانیکی و کیمیاوی مجدداً به مواد مفیده مبدل و از آنها مانند  3) 

 مواد اصلی استفاده شود               

 مواد بیکاره که بعد از یک سلسله عملیه های میخانیکی و کیمیاوی مجدداً به مواد مفیده مبدل و از آنها  4) 

 مانند مواد اصلی استفاده نشود               

 .  یکی از طریقه های که بتوان توسط آن تنوع حیات را برقرار نمود عبارت است از:700

 همه 4) خشک نگهداشتن خاک 3) نرم نگهداشتن خاک 2)  محافظت انواع 1) 

 ن فعالً موجود نیست:.  دلیل اینکه )آهوی مارکوپولو و بز مارخور( در افغانستا706

 وجود قانون در عرص ه حفاظت انواع 2)  نبود قانون در عرص حفاظت انواع 1) 

 درمان نکردن مریضی این حیوانات 4)     نبود جنگالت 3) 

 .  کدام جوابات ذیل درست است:707

 د:عملیه نگهداری حرارت توسط گازات اتموسفیری به نام تاثیر گلخانه یی یاد میشو 1) 

 افزیش نفوس سبب آلوده گی محیط میشود 2) 

 استفاده دوباره از مواد برای اقتصاد کشور مضر است 3) 

 درست است 2و  1 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



کانکور با استاد امین هللا )امین(             با ما ستاره کانکور شوید                                   21سوال بیولوژی صنف  847

انجینیر امین هللا )امین( استاد                                   تهیه و ترتیب:                   
57 

 .  کدام ماده کیمیاوی سبب شگاف شدن طبقه اوزون میشود:708

 (1 SO2H  (2 3CO2H  (3 sCFC  (4 2CO 

 عزیز! دانش آموزان

کانکور سال های گذشته، فورم های جدید کانکور، امتحانات اگر می خواهید تمام فورم های 

آزمایشی کانکور، بانک سواالت کانکور، بانک سواالت تمام مضامین مکتب مطابق با نصاب 

پس از صفحه  رت رایگان بدست آرید،جدید تعلیمی و صد ها مواد آموزشی دیگر را بصو

و تلیگرام ما (ینکانکور با استاد انجینیر امین هللا ام)  فیسبوک ما

(@AminullahAminQalandari) .دیدن نمایید 

 9840748470شماره تماس :  

 Amin_ullah43@yahoo.comایمل آدرس:   

 تایمنی سابقه( 7مدرس : در مرکز آموزشی بازتاب )چهاراهی قمبر( و مرکز آموزشی مددگاران علم )سرک 

 !شما بیشتر چه هر موفقیت امید به

 امین هللا )امین(انجینیر  استاد

 

 

 


