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 مرحله نخست برای انجام فعالیت های علمی چیست؟ .1

 طرح سواالت (2 ( مشاهده1

 ( تهیه راپور4 ( فرضیه سازی3

جمع آوری اطالعات در باره یک موضوع با استفاده از حواس  .2

 مختلف را چه می نامند؟

 ( تحلیل فرضیه2 ( طرح سواالت1

 مشاهده (4 ( فرضیه سازی3

یات در مورد پدیده ها را جمع د رمشاهده یاد گیرنده شواهد و نظر .3

 آوری نموده شروع به تشخیص کدام عملیه های کند؟

 ( تشخیص تفاوت ها2 ( تشخیص مشابهت ها1

 همه (4 ( هردو3

 کدام مهارت نظر به مهارت های دیگر انکشاف می کند؟ .4

 مشاهده (2 ( فرضیه سازی1

 ( تحلیل فرضیه4 ( تهیه راپور3

 ........ کرد.بر اساس مشاهده می توان ....... .5

 ( تهیه راپور2 ( طرح سوال1

 ( هیچکدام4 فرضیه سازی (3

 فرضیه عبارت است از: .6

 ( مشاهده2 ( حدس1

 3و 1 (4 ( گمان3

برای پی بردن به درست یا نادرست بودن فرضیه باید چه عملیه های  .7

 صورت گیرد؟

 ( تحلیل2 ( آزمایش 1

 2و  1 (4 ( طرح سوال3

ت های که در روش علمی مطرح می یکی از مهترین کارها و مهار .8

 شود عبارت است از:

 ( تهیه راپور2 ( فرضیه سازی1

 ( همه4 تحلیل فرضیه (3

در مرحله نتایج تحلیل فرضیه، نتایج حاصله از آزمایش و تحلیل  .9

 فرضیه ............ گردیده و نتیجه گیری صورت می گیرد.

 ( تعبیر2 ( ثبت1

 همه (4 ( تفسیر3

م )آخر( یک فعالیت یا تحقیق علمی صورت می کدام کار در انجا .10

 گیرد؟

 تهیه راپور (2 ( نتایج تحلیل فرضیه1

 ( طرح سواالت4 ( فرضیه سازی3

 راپور و نتایج فعالیت های علمی چگونه آسان تر فهمیده می شود؟ .11

 ( در گراف ها2 ( در روی جدول1

 2و  1 (4 ( به صورت شرح3

 اشد؟یک راپور چه خصوصیاتی را باید دارا ب .12

 ( خالصه و مختصر باشد2 ( طوالنی نباشد1

 همه (4 ( دقیق و منظم باشد3

 حجرات دارای کدام مرکبات می باشد؟ .13

 ( غیر عضوی2 ( عضوی1

 ( هیچکدام4 هردو (3

 مقدار مرکبات عضوی و غیر عضوی نظر به نوعیت حجره: .14

 ( فرق  نمی کند2 فرق می کند (1

 ( هیچکدام4 ( یکسان است3

 لمه یونانی است که کدام معنا را افاده می کند؟میتابولیزم ک .15

 ( تغییر2 ( تبادله1

 همه (4 ( تبادله و تغیر3

 کدام یک از تعریفات در مورد میتابولیزم صحیح می باشد؟ .16

 ( یک سلسله تعامالت منظم کیمیاوی و تولید انرژی1

 ( تغییرات و تبدیالت کیمیاوی که در حجره زنده رخ می دهد2

 ست آوردن انرژی و مصرف آن( عبارت از بد3

 هر سه (4

 شکل صورت می گیرد؟تعامالت میتابولیزم به چند  .17

 شکل 2 (2 شکل 3( 1

 ( به  یک شکل4 ( اشکال مختلف3

 تمام تغییرات کیمیاوی که باعث ترکیب مواد عضوی می شود؟ .18

1 )Anabolism 2تعامالت تعمیری ) 

 همه (4 ( تعامالت ترکیبی3

 یه انابولیزم کدام مواد زیر ساخته می شود؟توسط عمل .19

 ( پروتین ها2CO 2( آب و 1

 3و  2 (4 ( کاربوهایدریت ها3

ترکیب موادی را که در حجره صورت می گیرد به نام ......... می  .20

 نامند.

 ( ترکیب کیمیاوی2 ( ترکیب فزیکی1

 ( همه4 ترکیب بیولوژیکی (3

باعث تجزیه مواد مغلق عضوی به مواد ساده تر  تغییرات کیمیاوی که .21

 می گردد به کدام نام یاد می گردد؟

 ( تعامالت تعمیری2 ( تعامالت تخریبی1

3 )catabolism 4) 1  3و 

 در اثنای عملیه کتابولیزم چه چیز آزاد می شود؟ .22

 انرژی (2 ( پروتین1

 ( تیزاب4 ( گلوکوز3

لیه کتابولیزم در کدام فعالیت ها استفاده انرژی آزاد شده ناشی از عم .23

 می شود؟

 ( ترشح2 ( حرکت1

 همه (4 ( بیوسنتیز3

اسیمیلشن که از جمله تعامالت بیوسنتیز است که در موجودیت انرژی  .24

 جهت چه عملیه انجام می شود؟

 ( نمو2 ( تغذیه 1

 همه (4 ( انکشاف3
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کدام  مواد غذایی که از محیط خارج به حجره داخل می شود تحت .25

 عملیه به مواد حجروی مبدل می گردد؟

 onAssimilati( 2 ( اسیمیلیشن1

 2و  1 (4 ( دیسیمیلشن3

 می نامند؟ ionDissimilatکدام تعامالت حجره را  .26

 تعامالت تخریبی (2 ( تعامالت ترکیبی1

 ( همه4 ( تعامالت تعمیری3

حجره ارتباط داشته و کدام یک از عملیه های زیر به مواد داخل  .27

 عبارت از تبادله مواد و انرژی میباشد؟

 ( دیسملیشن2 ( اسیمیلیشن1

 همه (4 ( هردو3

 در حیوانات و نباتات جوان و فعال میتابولیزم: .28

 ( بطی می باشد2 سریع می باشد (1

 ( وجود ندارد4 ( متوسط است3

اقعه رخ وقتیکه سرعت و میزان انابولیزم و کتابولیزم یکسان باشد چه و .29

 میدهد؟

 ( از وزن شان کاسته نمی شود2 ( حیوانات و نباتات نمو نمیکنند1

 2و  1 (4 ( از وزن شان کاسته می شود3

هنگامیکه میزان کتابولیزم نسبت به انابولیزم زیادتر باشد چه واقعه رخ  .30

 می دهد؟

 ( مواد ذخیره شده به مصرف می رسد1

 ( از وزن کاسته می شود2

 می میرد( موجود زنده 3

 همه (4

 فراوان ترین ماده در جهان چیست؟ .31

 ( خاک2 آب (1

3 )2O 4 )2CO 

 حدود چند فیصد وزن بدن انسان را آب تشکیل می دهد؟ .32

 100تا   60( 2 95تا  65 (1

 70تا  67( 4 90تا  65( 3

 آب در حجره به چند شکل وجود دارد؟ .33

1 )3 2 )4 

 ( در حجره آب وجود ندارد4 2 (3

آبی که شامل ترکیبات کیمیاوی اجزای حجره می باشد به چه نام یاد  .34

 می گردد؟

 آب بسته (2 ( آب آزاد1

 ( همه4 ( هردو را در بر می گیرد3

آیا کمیت آب بسته در حجرات موجودات آبی و خشکه زی از هم  .35

 فرق دارد؟

 ( فرق ندارد2 ( فرق دارد1

 درست است 1 (4 ( یکسان است3

تمام تعامالت کیمیاوی که در بدن رخ میدهد در چه محیطی صورت  .36

 می گیرد؟

 ( محیط القلی2 ( محیط تیزابی1

 ( هیچکدام4 محیط مایع (3

گیری از تغییرات ناگهانی شدت حرارت در بدن موجودات زنده جلو .37

 از خصوصیات چه می باشد؟

 2CO( 2 آب (1

 وتین( پر4 ( شحم3

 عناصر را نظر به ضرورت بدن به چند گروپ تقسیم می نمایند؟ .38

1 )3 2) 2 

3 )4 4 )5 

ملی گرام در  100عناصری که مقدار ضرورت بدن به آنها بیشتر از  .39

 روز است کدام است؟

 عناصر پر مصرف (2 ( عناصر کم مصرف1

 ( همه4 ( هردو3

 کدام یک از عناصر زیر از جمله عناصر کم مصرف اند؟ .40

 ( آیودین2 سودیم (1

 3و  2 (4 ( فلورین3

در اثر کمبود کدام عنصر انگشتان حالت کج و شخ مانده را به خود  .41

 می گیرد؟

 ( کلورین2 ( فلورین1

 کلسیم (4 ( آیودین3

 اگر کمبود کلسیم شدت یابد و این عارضه به مدت طوالنی ادامه یابد: .42

 ( عضالت به صورت نورمال ماند1

 و باعث خفگی میشودعضالت حجره منقبض  (2

 ( باعث مرض جاغوری شود3

 ( همه4

 کدام یک از عناصر زیر مانند یک پیام رسان ثانویه عمل می کند؟ .43

1 )K 2) Ca 

3 )2N 4 )Na 

 تی عمل می کند؟کدام یک از مواد زیر در موجودیت کلسیم بدرس .44

 ( بعضی پروتین ها2 ( بعضی انزایم ها1

 2و  1 (4 ( منرال ها3

 استخوان خود یک مخزن ............. در بدن است. .45

1 )Na 2) Ca 

3 )K 4 )I 

 چه صورت است؟بیشتر فاسفورس موجود در بدن به  .46

1) 4PO 2 )3PO 

3 )4CaPO 4 )4NaPO 
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سانتی متر  100مقدار طبیعی فاسفورس خون انسان چند ملی گرم در  .47

 مکعب حساب می شود؟

تا  3 (2 3تا  2( 1
5

4
 

تا  4( 3
6

5
 4تا  2( 4 

وقتی آیون های کلسیم و فاسفورس داخل بدن شدند کدام اعضا در  .48

 درجه اول غلظت آنها را در پالزمای خون تنظیم می کند؟

 ( گرده ها2 ( روده ها1

 همه (4 ( استخوان3

 سودیم چه وظایفی را در بدن به عهده دارد؟ .49

 ام ها عصبی( کمک در ایجاد پی2 ( تنظیم میزان آب بدن1

 2و  1 (4 ( انتقال اکسیجن3

 آهن در بدن چه وظیفه ای را ایفای می کند؟ .50

 ( ساختمان استخوان و دندان2 انتقال اکسیجن (1

 ( انتقال پیام ها عصبی4 ( لخته شدن خون3

 فاسفورس چه وظیفه ای را در بدن به عهده دارد؟ .51

 نخو Ph( تنظیم 2 ( ساختمان دندان1

 2و  1 (4 ( تنظیم میزان آب بدن3

 در اثر کمبود سودیم در بدن چه رخ می دهد؟ .52

 ( کم خونی2 ( کاهش اشتها1

 3و  1 (4 ( انقباض عضالت3

 آیودین چه وظیفه ای را در بدن انجام میدهد؟ .53

 در ساختمان هورمون های غده تایراید سهم دارد. (1

 ( انتقال اکسیجن2

 خون Ph( تنظیم 3

 ( لخته شدن خون4

 در بدن چه رخ می دهد؟ Feدر اثر کاهش  .54

 ( گواتر2 ( کم خونی1

 3و 1 (4 (اختالل در سیستم معافیتی 3

 در اثر کمبود آیودین در بدن چه رخ می دهد؟ .55

 ( کاهش اشتها2 ( بزرگ شدن غده تایراید1

 3و  1 (4 ( گواتر3

 ب منبع مهم کدام عناصر زیر می باشد؟در میتابولیزم نباتی آ .56

 ( اکسیجن 2 ( هایدروجن1

3 )Fe 4) 1  2و 

آب به حیث ماده اولیه باالی میتابولیزم نباتی تأثیر دارد وکدام جنبه  .57

 های مختلف دیگر را نیز تحت تأثیر قرار میدهد؟

 ( هوا2 ( اقلیم1

 همه (4 ( دریا ها و خشکه ها3

 

 

 نباتات برای بقا به کدام موارد ذیل نیاز دارند؟حجرات  .58

 ( نور2 ( آب1

 همه (4 ( منرال ها3

یک انسان بالغ که اندام متوسط داشته باشد تقریباً چه مقدار کلسیم در  .59

 بدن خود دارد؟

 کیلوگرام 1 (2 کیلوگرام 1.5( 1

 کیلوگرام 0.5( 4 کیلوگرام 2( 3

 م بیماری می گردد؟کمبود کلسیم در کودکان منجر به بروز کدا .60

 تیم( راشی2 ( نرمی استخوان1

 ( پوکی استخوان4 2و  1 (3

 کمبود کلسیم در کالن ساالن سبب .......... می شود؟ .61

 ( نرمی استخوان2 ( راشیستیم1

 ( استحکام استخوان4 پوکی استخوان (3

 فاسفورس چه مقدار در بدن هر انسان بالغ یافت می شود؟ .62

 کیلو 1( 2 کیلو 0.5( 1

 کیلو 1.5 تقریباً (4 کیلو 3( 3

کدام یک از عناصر زیر در حفظ و نگهداری سیستم عصبی انسان  .63

 ضرور است؟

 فاسفورس (2 ( فلورین1

 ( کلورین4 ( سودیم3

پروتین آهن دار که در حجرات سرخ خون بوده و مسئولیت انتقال  .64

 اکسیجن را به تمام بدن دارد به کدام نام یاد می گردد؟

 ( گلوکوز2 هموگلوبین (1

 ( امینو اسید4 ( گالیکوجن3

 در صورت کمبود آهن قدرت انتقال اکسیجن در خون: .65

 ( تأثیر ندارد2 ( زیاد می شود1

 ( ثابت می ماند4 کم میشود (3

 آیودین از جمله مواد غیر عضوی: .66

 کم مصرف است (2 ( پر مصرف است1

 ( هیچکدام4 ( بدن به آن ضرورت ندارد3

 جذب می گردد؟ آیودین توسط کدام غده .67

 ( تانسل2 تایراید (1

 ( پارا تایراید4 ( جگر3

کدام هورمون دارای آیودین است که از تایراید ترشح می شود و  .68

 موجب باال رفتن سرعت عکس العمل های کیمیاوی می گردد؟

 ( انتی دیورتیک اسید2 هورمون تایروکسین (1

 ( پایروکسین4 ( وازوپرسین3

 زیر را به دنبال دارد؟کمبود آیودین کدام عواقب  .69

 ( عقبت ماندگی جسمی و ذهنی2( بطی شدن رشد و نموی جنین1

2 )Goiter 4) همه 
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عمد ترین مواد غذایی که در میتابولیزم ارزش فراوان دارد به چند  .70

 دسته تقسیم شده اند؟

 دسته 3 (2 دسته 2( 1

 دسته  5( 4 دسته 4( 3

 امین کننده های انرژی می باشند؟کدام مرکبات از مهمترین ت .71

 ( منرال ها2 قند ها (1

 3و  2( 4 ( ویتامین ها3

انرژی که از سوخت یک گرام ماده قندی حاصلمی شود چه مقدار  .72

 می باشد؟

 کیلوکالوری 2( 2 کیلوکالوری 3( 1

 کیلو کالوری 5( 4 کیلوکالوری 4 (3

 1لص را کالوری عبارت از آن مقدارحرارت است که ........ آب خا .73

 درجه سانتی گرید ارتقا دهد؟

 یک ملی لیتر (2 ( یک اسنتی لیتر1

 ( دو لیتر4 (یک لیتر 3

مواد قندی مرکباتی هستند که در ترکیب خود کدام عناصر زیر را  .74

 داشته باشند؟

 ( هایدروجن2 ( کاربن1

 همه (4 ( اکسیجن3

 گلوکوز و فرکتوز از جمله کدام قندها می باشند؟ .75

 قندهای یک قیمته (2 قیمته( قندهای دو 1

 idPolysachar( 4 ( قند های چند قیمته3

 کدام یک از قندهای زیر دو قیمته می باشد؟ .76

 ( گلوکوز2 ( فرکتوز1

 سکروز (4 ( نشایسته3

مالتوز که قند دو قیمته است از یکجا شدن دو مالیکول ...... به وجود  .77

 می آید.

 فرکتوز ( گلوکوز و2 گلوکوز و گلوکوز (1

 ( فرکتوز و سکروز4 ( گلوکوز و گلکتوز3

 بوره یا سکروز از کدام واحدها ساخته شده است؟ .78

 ( گلوکوز و گلوکوز2 ( گلوکوز و گلکتوز1

 ( هیچکدام4 گلوکوز و فرکتوز (3

 در میوه کدام قند موجود است؟ .79

 ( گلکتوز2 فرکتوز (1

 ( گلوکوز4 ( سکروز3

 در شیر کدام قند موجود است؟ .80

 لکتوز (2 لتوز( ما1

 ( گلوکوز4 ( فرکتوز3

 در جو کدام قند موجود است؟ .81

 ( گلکتوز2 مالتوز (1

 ( فرکتوز4 ( گلوکوز3

 

 در نیشکر و لبلبو کدام قند وجود دارد؟ .82

 ( فرکتوز2 ( لکتوز1

 ( مالتوز4 سکروز (3

 پولی سکراید ها دارای کدام خصوصیات می باشد؟ .83

 اند ( قابل آماس2 ( در آب سرد حل نمی شوند1

( به مواد ساختمانی خویش 3 monomer .پارچه میشوند 

 همه (4

 قندها در حجرات ابتدا به چی تبدیل می گردند؟ .84

 ( فرکتوز2 گلوکوز (1

 ( مالتوز4 ( گلکتوز3

گلوکوز بعد از یک سلسله تعامالت کیمیاوی )گالیکولیز( به چی  .85

 تبدیل می گردد؟

 ( سکروز2 ( مالتوز1

 ( کاربوهایدریت4 ویک اسیدپایر (3

 گلوکوز توسط نباتات از چه ساخته می شود؟ .86

 ( کاربن دای اکساید2 ( آب1

 همه (4 ( نور آفتاب 3

 نشایسته از جمله: .87

 ( دای سکراید ها2 ( مونو سکراید ها1

 ( هیچکدام4 پولی سکراید ها (3

هر مالیکول نشایسته از یکجا شدن چندین مالیکول گلوکوز با از  .88

 دن یک مقدار ........ حاصل می شود.دست دا

1 )2CO 2 )2O 

3) OH2 4 )N 

در حجره مالیکول های نشایسته در بین دانه های کروی شکل قرار  .89

 گرفته که بنام .......... یاد می شود؟

 روپالست( کل2 ( کروموپالست1

 2و  1( 4 امیلوپالست (3

 نشایسته با آیودین تعامل کرده و چه رنگ را به خود می گیرد؟ .90

 ( نارنجی 2 ( سرخ1

 ( سبز4 آبی (3

کدام یکی از قندهای زیر بنابر نبود انزایم هضمی آن در انسان ارزش  .91

 غذایی کمتر دارد؟

 سلولوز (2 ( پروتین1

 ( گالیکوجن4 ( نشایسته3

ارای ساقه های و برگ های علفی اند دارای سلولوز سبزیجاتی که د .92

 بوده و برای چه مفید می باشند؟

 ( قبضیت2 ( برای درد سر1

 3و  2 (4 ( دفع نمودن مواد اطراحی3
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گالیکوجن هم مانند نشایسته از به هم پیوستن واحد های ........ ساخته  .93

 می شود؟

 ( لکتوز2 ( فرکتوز1

 ( لکتوز4 گلوکوز (3

ا مرکبات عضوی اند که در ترکیب خود بر عالوه کاربن، پروتین ه .94

 هایدروجن و اکسیجن دارای کدام عناصر دیگر اند؟

 ( فاسفورس2 ( سلفر1

 2و  1 (4 ( نایتروجن3

 پروتین ها از یکجا شدن کدام مالیکول های کوچک ساخته شده اند؟ .95

 امینو اسید (2 ( گلوکوز1

 ( اسید های شحمی4 ( گلیسیرین3

 د ها از چه ساخته شده اند؟امینو اسی .96

 ( اکسیجن2 ( کاربن و هایدروجن1

 همه (4 ( نایتروجن3

 تا حال در موجودات زنده چه تعداد امینو اسید شناخته شده است؟ .97

 نوع 10( 2 نوع 15( 1

 نوع 20 (4 نوع 12( 3

امینو اسید توسط کدام عضو از سیستم هاضمه جذب و به جریان  .98

 خون انتقال می یابد؟

 ( معده2 ی بزرگ( امعا1

 ( مری4 امعای کوچک (3

 امینو اسید ها به کدام دسته ها تقسیم می شوند؟ .99

 ( امینو اسیدهای غیر اساسی2 ( امینو اسید های اساسی1

 2و  1 (4 ( گلیسیرین3

 پروتین هایی که تمام امینو اسید ها را در بر می گیرد؟ .100

 ( نباتی است2 حیوانی است (1

 کدام( هیچ4 ( حیوانی و نباتی3

مثال مرضی که از اثر تغییر یک امینو اسید به وجود می آید عبارت  .101

 است از:

 کم خونی داس مانند (2 ( سیستیک فیبروس1

 ( همه4 ( دوارفیزم3

 زنجیر امینو اسید چه نام دارد؟ .102

 پپتید (2 ( پایرویک اسید1

 ( گلیسیرین4 ( پولی پپتید3

 می شود؟شحمیات یا چربی ها از تعامل ........... حاصل  .103

 ( گلیسیرین و امینو اسید2تیزاب های شحمی و گلیسیرین (1

 ( گلیسیرین و پولی پپتید4 ( امینو اسید و تیزاب شحمی2

مقدار انرژی که از سوخت یک گرام شحم حاصل می شود بالغ به  .104

 چقدر است؟

 کیلوکالوری 0.9( 2 کالوری 9000( 1

 3و  1 (4 کیلو کالوری 9( 3

 

 زیر در آب غیر منحل است؟کدام یک از مرکبات  .105

 شحمیات (2 ( پروتین1

 ( نشایسته4 ( کاربوهایدریت 3

 شحمیات دارای چند منبع می باشد؟ .106

 منبع 2 (2 منبع 3( 1

 منبع 1( 4 منبع 4( 3

 برای حفظ سالمتی باید از کدام شحم استفاده کرد؟ .107

 ( شحم غیر مشبوع2 ( شحم نباتی1

 2و  1 (4 ( شحم حیوانی3

صرف کدام یک ار مرکبات عضوی زیر باعث زیاده روی در م .108

 سکته قلبی می گردد؟

 ( انزایم 2 ( کاربوهایدریت1

 شحم (4 ( پروتین3

کدام یک از مواد عضوی زیر سرعت کیمیاوی تعامالت را در  .109

 داخل حجرات زنده تنظیم می کند؟

 ( امینو اسید2 ( پروتین1

 ( شحمیات4 انزایم ها (3

 مختلف وجود دارد؟در حجره زنده چند نوع انزایم  .110

 هزاران نوع (2 ( صد ها نوع1

 ( دهها نوع4 ( میلیون ها نوع3

 عبارت از کتلست های بیولوژیکی می باشد؟ .111

 ( ویتامین ها2 ( پروتین ها1

 ( کاربوهایدریت ها4 انزایم ها (3

 ( قسمت زیاد انزایم ها .............. می باشد؟3 .112

 ( شحمیات2 پروتین (1

 یسیرین( گل4 ( امینو اسید3

 قسمت پروتینی انزایم را خاصتاً کدام ویتامین تشکیل می دهد؟ .113

 K 2 )A( ویتامین 1

3) B 4 )C 

 در انزایم ها کدام مرکبات الزم و ملزوم یکدیگر اند؟ .114

 ویتامین ها و پروتین ها (2 ( ویتامین ها و شحمیات1

 ( همه4 ( شحمیات و کاربوهایدریت ها3

 انزایم ها در تعامالت کیمیاوی به صورت .......... سهم می گیرند؟ .115

 ( پایدار2 ( دوامدار1

 ( سهم نمی گیرد.4 موقت (3

مقدار انرژی مورد لزوم جهت انجام یافتن یک تعامل را به چه نام  .116

 یاد می کنند؟

 انرژی فعال سازی (2 رت( انرژی مورد ضرو1

 ( انرژی حرارتی4 ( انرژی غیر فعال سازی3
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تیزاب هستوی توسط که در کدام قرن در داخل حجره کشف  .117

 شد؟

 شرمیفرید ریک  19قرن  (2 ویلیم هاروی 19( قرن 1

 مارسیلو 19( قرن 4 ویرشو 19( قرن 3

یان آمده شدن مالیکول های نوکلیوتاید به م مرکباتی که از یکجا .118

 عبارت است از:

 تیزاب هستوی (2 ( ویتامین1

 ( شحم4 ( پروتین3

تیزاب های هستوی کدام یک از اعمال حیاتی حجرات را کنترول  .119

 می کنند؟

 ( تشکیل پروتین2 ( نمو و تولید مثل1

 همه (4 ( میتابولیزم3

تحقیقات جدید نشان میدهد که ساختمان نوکلیک اسید نباتی و  .120

 حیوانی:

 ( مختلف اند2 ( تفاوت دارند1

 2و 1( 4 مشابه اند (3

 نوکلید اسید ها در کجا موجود می باشند؟ .121

 ( در هسته2 ( در حجره 1

 همه (4 ( در سایتوپالزم3

 تیزاب های هستوی به چند نوع اند؟ .122

 نوع 4( 2 نوع 5( 1

 نوع 2 (4 نوع 3( 3

تیزاب های هستوی را بنابر داشتن کدام مرکب نام گذاری کرده  .123

 اند؟

 ( قلوی های نایتروجن دار2 ایدریت پنج کاربنهکاربوه (1

 ( همه4 ( گروپ فاسفیت3

 بجای قلوی تایمین کدام قلوی وجود دارد؟ RNAدر  .124

 یوراسیل (2 ( گوانین1

 ( سیتوزین4 ( تایمین3

مقدار کدام یک از تیزاب های هستوی زیر در تمام حجرات یک  .125

 موجود زنده مقدار معین دارد؟

1) DNA 2 )RNA 

3 )DNA  وRNA 4 )mRNA 

حجراتی که مقدار بیشتر ...... دارند، مقدرا بیشتر پروتین را می  .126

 سازند.

1) RNA 2 )DNA 

 ( قلوی ها4 گروپ فاسفیت (3

انرژی مولده در حجرات به چند منظور حیاتی به کار برده می  .127

 شود؟

 منظور 4( 2 منظور 3( 1

 منظور 5( 4 منظور 2 (3

حجرات انرژی کیمیاوی خود را به شکل .............. ذخیره می  .128

 نمایند؟

 ( پروتین ها2 ( کاربوهایدریت ها1

 همه (4 ( شحمیات3

ورد نیاز بدن به کدام یک از عوامل زیر بستگی میزان انرژی م .129

 دارد؟

 ( جنس2 ( سن1

 همه (4 ( وظیفه3

کدام یک از موجودات زیر موجود زنده بسیار کوچک و ذره بینی  .130

 نمی باشد؟

 ( پروتستا2 ( بکتریا1

 مفصلیه ها (4 ( ویروس ها3

دانشمندان در کدام سال دریافتند که بکتریا پاتوجن هستند یعنی  .131

 راض می باشند؟مولد ام

1 )1700 2) 1800 

3 )1900 4 )1930 

 بکتریایی که مضر هستند باعث کدام امراض می گردند؟ .132

 ( توبرکلوز2 ( کولرا1

 همه (4 ( سل3

 بکتریا در اثر کدام نوع تقسیم زیاد می شوند؟ .133

 ( میتوز2 ( تقسیم مستقیم1

 3و  1 (4 ( امیتوز3

 می گیرد؟عملیه تقسیم شدن بکتریا در چند دقیقه صورت  .134

 دقیقه 15( 2 دقیقه 10( 1

 دقیقه 30( 4 دقیقه 20 (3

در اثر ازدیاد بکتریا عالیمی که در نتیجه تولید مواد زهری  .135

 توکسین به وجود می آیند کدام ها اند؟

 استفراغ( اسهال و 2 ( باال رفتن درجه حرارت1

 همه (4 ( دانه های بروی جلد3

 شند؟ویروس ها چقدر کوچکتر از بکتریا می با .136

 ( صد برا2 ( هزار بار1

 ( یک میلیون بار4 ده هزار بار (3

 کدام یک از امراض زیر توسط ویروس به میان می آید؟ .137

 ( انفلوانزا و سرخکان2 ( سرماخورده گی1

 همه (4 ( چیچک ایدز3

 به چه دلیل دانشمندان در زنده بودن ویروس ها شک دارند؟ .138

 ند( تنفس نمی کن2 ( ساختمان حجروی ندارند1

 همه (4 ( رشد و تغذیه ندارند3

 در مرض ایدز قسمتی از بدن که آسیب می بیند عبارت است از: .139

 ( جگر2 کرویات سفید خون (1

 ( غدوات بزاقی4 ( شش ها3
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 عامل کله چرک عبارت است از: .140

 ( بکتریا2 ویروس  (1

 2و  1( 4 ( گرد و خاک3

 در فلج اطفال یا پولیو ناحیه آسیب پذیر کجاست؟ .141

 ( نخاع2 جرات عصبی مغز( ح1

 ( زخم ها4 هردو (3

 کدام یک از عامل مرض سینه بغل می باشد؟ .142

 ( ویروس2 ( بکتریا1

 همه (4 ( گازهای محرک3

 کدام یک از امراض زیر قسمت آسیب پذیر آن زخم می باشد؟ .143

 تیتانوس (2 ( سینه بغل1

 ( سل4 ( فلج اطفال3

 باشد؟ در میان امراض زیر کدام یک عامل آن بکتریا می .144

 ( کله چرک2 ( هپاتیت1

 تیتانوس (4 ( فلج اطفال3

 فنجی از چه لحاظ حایز اهمیت می باشد؟ .145

 ( اقتصادی2 ( اجتماعی1

 3و  2 (4 ( طبی3

 کدام گزینه شامل دسته فنجی است؟ .146

 ( پوپنک ها2 ( سمارق ها1

 2و  1 (4 ( خمیرمایه3

 فنجی از جمله: .147

 تجزیه کنندگان (2 ( تولید کنند گان1

 ( مصرف کنندگان دومی4 رف کنندگان اولی( مص3

را تولید  wormRingکدام موجود در انسان مرض جلدی بنام  .148

 می کند؟

 ( ویروس2 ( باکتری1

 ( الجی4 فنجی  (3

 هستند؟ یتدام گزینه از پرازیت خطر ناک نباک .149

 ( باکتری2 فنجی  (1

 ( پروتستا4 ( ویروس3

 درست است؟کدام گزینه در مورد فنجی ها  .150

 ( انتی بیوتیک از آن ساخته میشود2 ( باعث مرض سیاقاق جواری1

 2و  1 (4 ( باعث مرض توبرکلوزمیگردد3

 کدام یک شامل پروتستا می گردد؟ .151

 ( پروتوزا2 ( الجی1

 2و  1 (4 ( باکتری3

 پروتستا از انواع امراض که تولید می کند عبارت انداز: .152

 ( مالریا2 واب آفریقاییخ( 1

 همه (4 سهال و پیچش آمیبایی( ا 3

کدام موجودات به شکل زیست باهمی در داخل سیستم هاضمه  .153

گاو زندگی می کنند و سلولوز را به مواد قابل جذب تبدیل می 

 نمایند؟

 پروتستا (2 ( فنجی1

 ( ویروس4 ( باکتری3

یکی از خطرناک ترین امراض انسانی که عامل آن نوعی پروتستا  .154

 است؟ )پالزمودیم( است کدام

 ( سینه بغل2 ( تیتانوس1

 ( لشمانیا4 مالریا (3

 عالیم مرض مالریا چیست؟ .155

 ( لرزه و عرق2 درجه  40( تب بالی 1

 همه (4 ( کم خونی3

ماده کیمیاوی به نام کینین که از پوست نوعی درخت بید گرفته  .156

 می شود برای تداوی کدام مرض استفاده می شود؟

 ( تیتانوس2 ( توبرکلوز1

 مالریا (4 ( سرطان3

 جلوگیری از مرض مالریا چگونه امکان پذیر است؟ .157

 ( ماهی کمبوزیا2 ( کاهش جمعیت پشه ها1

 همه (4 ( کینین3

 کدام یک از امراض زیر غیر ساری می باشد؟ .158

 ( امراض قلبی2 ( سرطان1

 2و  1 (4 ( مالریا3

 کدام عوامل می تواند سبب امراض غیر ساری گردد؟ .159

 دن سگرت( کشی2 ( عوامل جنتیکی1

 همه (4( فعالیت های کم فزیکی وچاقی3

 کدام یک از امراض زیر ساری نمی باشد؟ .160

 ( ریزش2 ( ایدز1

 ( معده دردی4 سرطان (3

 بدن ما به چند شکل از خود در مقابل پاتوجن ها دفاع می کند؟ .161

1) 2 2 )3 

3 )4 4 )5 

دفاعی که توسط پوشش سطحی بدن انجام می شود چگونه دفاع  .162

 است؟

 غیر اختصاصی (2 تصاصی( اخ1

 ( هیچکدام4 ( هردو3

 مرحله اول دفاع غیر اختصاصی شامل کدام اعضا می شود؟ .163

 ( غشای ماخطی2 ( جلد1

 ( حجرات سفید خون4 2و  1 (3

 عرق حاوی انزایم لیزوزیم است که باعث چه می شود؟ .164

 از بین رفتن باکتری (2 (خراب شدن جلد1

 ( همه4 ( سرعت تعامالت3
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 سیستم های زیر دارای الیه مخاطی می باشند؟ کدام یک از .165

 ( سیستم تنفسی2 ( سیستم هاضمه1

 همه (4 ( سیستم تناسلی3

زمانی که مکروب ها داخل بدن شدند چند قسم عکس العمل  .166

 دفاعی غیر اختصاصی صورت می گیرد؟

1 )2 2 )3 

3) 4 4 )5 

در محل زخم، حجرات زخمی کدام مواد کیمیاوی خاص زیر را  .167

 کنند؟ ترشح می

 ( انزایم2 ( هیستامین1

3 )Histamine 4) 1  3و 

 هیستامین سبب کدام عملیه میشود؟ .168

 ( تصفیه خون2 ( لخته شدن خون1

 ( کاهش جریان خون4 افزایش جریان خون (3

 چرک یا ریم مخلوطی از چه چیزها یم باشد؟ .169

 ( بقایای حجرات تخریب شده2 ( حجرات سفید مرده1

 مهه (4 ( میکروب های مرده3

 کدام گزینه نشان دهنده مکروب در بدن است؟ .170

 ( سرگیجی2 ( خواب زیاد1

 ( کم خونی4 تب (3

یروس ها مورد حمله قرار پروتینی که از حجرات که توسط و .171

 ح می شود؟گرفته ترش

 ( امینواسید2 ( پپتید1

 2و  1( 4 اینترفرون (3

 انواع حجرات سفید خون عبارت است از: .172

 فاژها( ماکرو2 وتروفیل ها( ن1

 همه (4 یتهاا( لنفوس3

 حجرات سفید خون در کجا ساخته می شوند؟ .173

 ( در هسته حجره2 ( در حجره1

 در مغز استخوان (4 ( در غدوات3

اولین حجرات سفیدی که خود را به محل زخم می رسانند کدام  .174

 است؟

 ( ماکروفاژها2 نوتروفیل ها (1

 T( لنفوسیت B 4( لنفوسیت 3

چند  2کدام یک از حجرات سفید زیر بیشتر می باشد و اندازه شان  .175

 حجرات سرخ خون می باشد؟

 نوتروفیلها (2 ( ماکروفاژها1

 ( لنفوسیت ها4 ( اینترفرون3

کدام یک از حجرات سفید زیر بعد از بلعیدن مکروبها خود نیز از  .176

 بین میرود؟

 B( لنفوسیت 2 ( ماکروفاژها1

 نوتروفیلها (T 4( لنفوسیت3

از جمله حجرات سفید زیر کدام یک مثل عملیه تنظیف، صحنه را  .177

 پاک سازی می کند؟

 T( حجرات 2 ( نوتروفیلها1

 ماکروفاژها (B 4( حجرات 3

 کدام حجرات سفید بیشترین تعداد رادارند؟ بعد از نوتروفیل ها .178

 لنفوسیت ها (2 ( ماکروفاژها1

 ( همه4 حجرات  (3

 از لحاظ اندازه بزرگترین حجرات سفید خون عبارت اند از: .179

 ( ماکروفاژها2 ( نوتروفیلها1

 2و  1( 4 لنفوسیت ها (3

 چند نوع حجرات لنفوسیت وجود دارد؟ .180

1 )3 2) 2 

3 )1 4 )4 

ظیفه نشانی مکروب را دارد تا بعداً ماکروفاژها آنها کدام لنفوسیت و .181

 را شناسایی و از بین ببرند؟

 T( حجرات B 2حجرات   (1

3 )B  وT 4همه ) 

دیلی به بهترین دفاع بدن در مقابل حجرات سرطان قبل از اینکه تب .182

 تومور شوند عبارت اند از:

 ( التهاب2 ( تب1

 ( ماکروفاژ ها4 لنفوسیت ها (3

اگرمکروب ها از طبقات جلد غشایی عبور کرد در این موقع کدام  .183

 دفاع آغاز می شود؟

 ( غیر اختصاصی2 ( دفاع اختصاصی1

3 )e systemnImmu 4) 1  3و 

ی شود وقتی شخصی مریض می شود در خون کدام مواد ساخته م .184

 تا باکتریا و ویروس ها را ازبین ببرد؟

 انتی بادی (2 ( انتی جن1

 ( هیتامین4 ( پروتین3

معافیت در مقابل کدام امراض زیر می تواند تا آخر عمر به وجود  .185

 آید؟

 ( تیتانوس2 ( ریزش1

 ( زردی4 سرخکان (3

 تا چه زمان هیچ کس در باره عوامل بیماریزا چیزی نمی دانست؟ .186

 18( تا اواخر قرن 2 هفده( تا قرن 1

 19( تا قرن 4 تا اوایل قرن هجده (3

 کدام دانشمند در مورد مرض چیچک مطالعه نمود؟ .187

1) Edward Jenner 2ویلیم هاروی ) 

 ( ذکریای رازی4 ( پاستور3

 میکروب یا زهر ضعیف شده یک مرض چیست؟ .188

 واکسین (2 ( انتی بادی1

 ( باکتری ها4 ( انتی جن3
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ل تکثر با سرعت باال و غیر قابل کنترول صورت اگر در حجرات عم .189

 گیرد باعث چه میشود؟

 ( پرخوری2 ( بزرگ شدن جسم1

 ( بهبود وضع بدن4 سرطان (3

 سرطان در لغت به چی معنا می باشد؟ .190

 خرچنگ (2 ( مورچه1

 ( گژدم4 ( جوالگگ3

 در حالت عادی حجرات سرطانی توسط چه از بین میروند؟ .191

 Tحجرات  (2 ( تب1

 ( نوتروفیل هاB 4( حجرات 3

 موادی که بتواند در بدن ماده و انرژی تولید کند عبارت است از: .192

 غذا (2 ( واکسین1

 ( ادویه جات برای امراض4 ( آب3

انسان بدون غذا در صورتی که آب ننوشد تا چه مدت زنده می  .193

 ماند؟

 هفته 7تا  6 (2 هفته 6تا  5( 1

 هفته 9تا  8( 4 هفته 8تا  7( 3

 کدام یک از جمله اجزای اصلی غذا نمی باشد؟ .194

 ویتامین ها (2 ( پروتین ها1

 ( شحمیات4 ( قند ها3

 کدام ها جز و اجزای کمکی غذا می باشند؟ .195

 ( منرال ها2 ( آب1

 همه (4 ( کاربوهایدریت ها3

ه وجود ی در اثر کمبود کدام ویتامین بوخون ریزی بیره یا سکور .196

 می آید؟

1 )A 2) C 

3 )D 4 )k 

 ویتامین ها به صورت عمده به چند گروپ تقسیم میشوند؟ .197

1) 2 2 )12 

3 )14 4 )10 

کدام یک از ویتامین های زیر ویتامین های منحل در آب می  .198

 باشند؟

1 )C 2 )1B 

3 )12B 4) همه 

 کدام ویتامین ها در بدن ذخیره نمی گردد؟ .199

 ( ویتامین های منحل در شحم2 ( ویتامین ها منحل در آب1

 3و  B 4) 1و  C( ویتامین 3

 ها انرژی: ویتامین .200

 تولید نمی کنند (2 ( تولید می کنند1

 ( هیچکدام4 ( مصرف می کنند3

 

 

 ویتامین های منحل در شحم کدام ها اند؟ .201

1 )D  وK 2 )E  وA 

 2و  B 4) 1( خانواده 3

 کدام ویتامین در عمل دیدن رول اساسی دارد؟ .202

1 )C 2) A 

3 )D 4 )k 

 باعث کدام مرض میشود؟ Aکمبود ویتامین  .203

 ( بری بری2 ( اسکوروی1

 ( پلگرا4 شبکوری (3

 دام ویتامین را ویتامین نور آفتاب می گویند؟ک .204

1 )A 2 )B 

3) D 4 )C 

 کدام ویتامین ها در ذخایر چربی بدن ذخیره می گردند؟ .205

1 )D 2 )A 

3 )k 4) همه 

 باعث چه می شود؟ Dتعداد زیاد ویتامین  .206

 ( دلبدی2 ( ریزش مو1

 همه (4 ( درد مفاصل و استخوان ها3

 کدام ویتامین از غشای حجروی محافظت می کند؟ .207

1 )A 2 )D 

3) E 4 )K 

کدام ویتامین به جذب و مصرف کلسیم و فاسفورس در بدن کمک  .208

 می کند؟

1 )A 2) D 

3 )C 4 )B 

 کدام ویتامین سبب لخته شدن خون می گردد؟ .209

1 )A 2 )B 

3 )C 4) K 

 کمبود کدام نوع ویتامین احتماالً سرطان خون را به بار می آورد؟ .210

1 )D 2 )A 

3) E 4 )B 

 پوکی استخوان در اثر کمبود کدام ویتامین به وجود می آید؟ .211

1 )A 2 )C 

3) D 4 )B 

 کمبود کدام ویتامین سبب مرض بری بری می گردد؟ .212

1) 1B 2 )2B 

3 )3B 4 )5B 

 چه وظیفه را در بدن ایفا می کند؟ 2Bویتامین  .213

 ( صحت جلد2 ( تعامالت میتابولیزی1

 همه (4 ( ترمیم انساج3
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 می شود؟ Pellagraفقدان کدام ویتامین منجر به مرض  .214

1 )1B 2 )2B 

3) 3B 4 )12B 

 کدام ویتامین در تعامالت میتابولیزمی امینو اسید شرکت می کند؟ .215

1 )1B 2 )2B 

3 )3B 4) 6B 

 باعث کدام امراض می گردد؟ 6Bکمبود ویتامین  .216

 ( ناراحتی عضالتی2 ( ناراحتی عصبی1

 2و  1 (4 ( بری بری3

را داشته  نهرماده کیمیاوی که توانایی تأثیر بر اعمال بدن انسا .217

 باشد چه نامیده می شود؟

 ( دوا2 ( باکتری1

3 )Drug 4) 2  3و 

آن ادویه که درد را از بین می برد و تأثیری بر هوشیاری ندارد  .218

 عبارت است از:

1 )Antibutic 2) esicAna lg 

3 )AcidAnti 4سیرم ) 

ین یک از نوشیدنی های زیر دارای کافکدام  .219 Kaffein  می

 باشد؟

 ( شیر2 ( چای1

 3و  1 (4 ( قهوه3

 استفاده از تنباکو باعث کدام امراض می گردد؟ .220

 ( سرطان شش و مری2 ( تخریب دندان1

 2و  1 (4 ( سکوروی3

........... مایعی است که از دانه ها و میوه ها ساخته می شود و بر  .221

 سیستم اعصاب مرکزی تأثیر می گذارد؟

 ( کافئین2 ( الکول1

 ستدرست ا 1 (4 ( هردو3

علمی که در باره چگونگی انتقال خواص از والدین به نوزادان  .222

 بحث می عبارت است از:

 Genetic( 2 ( وراثت1

 همه (4 ( جنتیک3

انسان ها حدود چند سال قبل اهلی ساختن و پروش نباتات و  .223

 حیوانات را آغاز کردند؟

 ( صد سال قبل2 ( یک میلیون سال قبل1

 ( هزار سال قبل4 ل قبلهزار سا 10 (3

 دربدن چه رخ میدهد؟ 1Bدر اثر کمبود ویتامین  .224

 ( ناراحتی عصبی2 ( مرض بری بری1

 همه (4 ( سکته قلبی3

 

 

 حدود چند قرن پیش علم بیولوژی وارد مرحله جدیدی شد؟ .225

 قرن پیش 3( 2 یک قرن پیش (1

 قرن پیش 100( 4 قرن پیش 10( 3

دانشمندان کوشیدند انتقال خواص ارثی رابررسی  در قرن هجده .226

 کنند اما به سبب چند دلیل موفق نشدند؟

 دلیل 3( 2 دلیل 2 (1

 دلیل 1( 4 دلیل 5( 3

اولین کسی که توانست قوانین حاکم بر انتقال صفات ارثی را  .227

 شناسایی کند؟

 ( کارلوس لینه2 ( لوی پاستور1

 ( ابو علی سینا4 گریگورمندل (3

ندل در کدام سال قوانین که حاصل آزمایش هایش بود گریگور م .228

 را ارائه کرد؟

1 )1850 2 )1860 

3) 1866 4 )1855 

 گریگور مندل آزمایشاتش را باالی کدام نبات انجام داد؟ .229

 ( گندم2 ( ماش1

 ( باقلی4 مشنگ (3

نظریات مندل چند سال بعد از مرگش دانسته شد و یافته هایش راه   .230

 از کرد؟را برای علم جنتیک ب

 سال 15( 2 سال 10( 1

 سال 30( 4 سال 20 (3

جنتیک یک علم ........... است که هر روز یک موضوع آن برای  .231

 انسان واضح می گردد؟

 ( علم جوان2 ( علم قدیمی 1

 3و  2 (4 ( علم در حال رشد3

 مشنگ دارای چه خاصیتی بود؟ .232

 ( دانه ها بسیار تولید می کند2 ( زود نمو می کند1

 همه (4مشخصه آن فقط دوحالت دارد( هر3

 در مشخصات مشنگ: .233

 ( حد اوسط وجود دارد2 حد اوسط وجود ندارد (1

 ( همه درست است4 ( مختلف است3

 کدام یک از مشخصات نبات مشنگ است؟ .234

 ( دیر نمو می کند2( مشخصاتش تنها یک حالت دارد1

 ( حد وسط در آن وجود دارد4 گرده افشانی خودی (3

 در نبات مشنگ چگونه است؟گرده افشانی  .235

 ( گرده افشانی به شکل متقابل2 ( گرده افشانی خودی1

 2و  1 (4 ( گرده افشانی ندارد3

 گرده افشانی توسط کدام عوامل صورت گرفته می تواند؟ .236

 ( پرندگان2 ( باد1

 همه (4 ( حشرات3
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 مندل در تجارب خود چند مشخصه را مورد مطالعه قرار میداد؟ .237

 دو مشخصه (2 یک مشخصه (1

 مشخصه 4( 4 مشخصه 3( 3

مندل آن صفت والدین را که در نسل اول آشکار گردید ب چه  .238

 نام یاد کرد؟

 ( صفت مخفی2 ( صفت بارز1

3 )Dominat trait 4 )1  3و 

 را که در نسل اول آشکار نمیشد را چه نامید؟مندل آن صفت  .239

 صفت مخفی( 2 ( صفت بارز1

3 )Dominat trait 4هیچکدام ) 

 کدام صفت آشکار می گردد؟ 2Fنسل دوم یا  در .240

 ( صفت مخفی2 ( صفت بارز1

 ( فقط یکی از آنها4 هردو (3

حروف بزرگ مثالً  .241 TT نشان دهنده کدام صفت است؟ 

 ( صفت مخفی2 صفت بارز (1

 ( همه4 ( مختلط از هردو3

 ند؟جن های جوره ........... یکدیگر ا .242

 الیل یکدیگر اند (2 ( مشابه یکدیگر1

 ( هیچکدام4 ( ضد یکدیگر اند3

 خاصیت ............جن را الیل گویند؟ .243

 ( یکسان2 ( مشابه1

 ( متزاید4 متبادل (3

 در علم وراثت شکل ظاهری را به چه نام یاد می کنند؟ .244

 فتوتایپ (2 ( صفت بارز1

 ( صفت مخفی4 ( جنوتایپ3

 ست؟جنوتایپ به چه معنی ا .245

 ساختمان جنتیکی (2 ( شکل ظاهر1

 ( صفات مغلوب4 ( صفات بارز3

اگر دو الیل به یک شکل یا مشابه باشند موجود زنده را نسبت به  .246

 آن صفت چه می گویند؟

 ( هوموزایگوس2 ( خالص1

 2و  1 (4 ( هتروزایگوس3

اگر الیل ها متفاوت باشند موجود را نسبت به آن صفت چه می  .247

 گویند؟

 ( هوموزایگوس2 ( خالص1

3) zygoushetero  4 )1  2و 

 مندل چند فرضیه را بر اساس تجارب خویش انکشاف داد؟ .248

1 )2  2 )3 

3) 4 4 )5 

 

 

 

زمانیکه جن ها به گمیت ها منتقل می شود باالی جن های دیگر  .249

 تأثیر نداشته و به شکل مستقل عمل میکند. فرضیه چندم مندل است؟

1 )1 2 )2 

3 )3 4) 4 

بیولوژیست انگلیسی به چه نام یک راه ساده برای  1905در سال  .250

 درک نتایج ممکنه تزویج پیدا کرد؟

 ( دیوی2 ( پاالد1

 ( کرستف کولمب4 رینالد پونت (3

با کدام یک از روش های زیری توان نتایج تزویج را پیش بینی  .251

 کرد؟

 ( احتماالت2 ( مربع پونت1

 2و  1 (4 ( احصائیه3

 می توانیم با چه چیزهایی نشان دهیم؟ احتماالت را .252

 ( کسر2 ( عدد1

 همه (4 ( فیصد3

 کروموزوم دارای دو بازو به چه نام است؟ .253

 کروماتید (2 ( کرومومیر1

 3و  2( 4 ( سنترومیر3

 تعداد کروموزوم ها در انسان چند عدد می باشد؟ .254

1 )42 2 )43 

3 )44 4) 46 

 ؟جسم انسان از چند نوع حجرات ساخته شده است .255

 نوع 5( 2 ( یک نوع1

 نوع 4( 4 نوع 2 (3

کدام حجرات انساج بدن را می سازند و از هر کروموزوم یک  .256

 جوره دارند؟

 cellsbody( 2 ( حجرات جسمی1

3 )n2 4) همه 

 هر حجره جنسی انسان چند جوره کرموزوم جسمی دارد؟ .257

 جوره 23( 2 جوره 21( 1

 جوره 20( 4 رهجو 22 (3

 کروموزوم جسمی را دیگر به چه نام یاد می کنند؟ .258

 Autosome( 2 اتوزوم( 1

3 )cellsex 4) 1  2و 

برای تحقیق در باره صفات غیر عادی و امراض ارثی یا جنتکی از  .259

 چه استفاده می شود؟

 Pedigree( 2 ( شجره نامه جنتیکی1

 همه (4 ( شجره نامه ارثی3

 هردو: PPو جنوتایپ  PPجنوتایپ  .260

 ( جنوتایپ شان یکسان است2 فنوتایپ مشابه دارند (1

 ( هرکدام ممکن است4 ( فنوتایپ مشابه ندارند3
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چه وقت فنوتایپ شخص هتروزایگوس حالت وسطی دو صفت  .261

 ؟خالص را اختیار می کند

 ( در هنگام مغلوبیت2 ( در هنگام بارزیت1

 ( هیچکدام4 درهنگام نیمه بارز (3

جوره می باشد که از آن جمله  23تعداد کروموزوم ها در انسان  .262

 چقدر آن کروموزوم جنسی می باشد؟

 جوره 24( 2 جوره 22( 1

 جوره 2( 4 جوره 1 (3

مذکر )پدر( یکجا شود  xمونث )مادر( با گمیت  xاگر گمیت  .263

 فرزند از لحاظ جنسیت چگونه است؟

 ( مذکر2 مونث (1

 ( هیچکدام4 ( دو گانی3

چه کسی در باره صفات مربوط به کروموزوم های  1910در سال  .264

 جنسی مگس میوه تحقیق نمود؟

 توماس مورگان (2 ( میشر1

 ( گریگور مندل4 ( ویلیم هاروی3

فات بر روی کروموزوم های جنسی توسط جن ها بعضی از ص .265

 کنترول می گردد صفات مذکور به چه نام یاد می شود؟

 صفات وابسته به جن (2 ( صفات ثابت1

 ( هیچکدام4 ( صفات متغیر3

مورگا به این نتیجه رسید که صفت رنگ سفید چشم در مگس میوه  .266

 وابسته به کدام کروموزوم است؟

 y( کروزموزوم x 2کرومزوم  (1

 ( هرکدام ممکن است4 ( هردو3

دارد به چه قسمتی از پرده مشیمیه چشم در اطراف مردمک قرار  .267

 نام یاد می گردد؟

 ( صلبیه2 ( مردمک1

 بیهعن (4 ( شبکیه3

ن گردیده انسان ها در حدود چند فنوتایپ معی در رنگ چشم .268

 است؟

1 )7 2 )8 

3) 9 4 )10 

 چند جفت الیل ممکن است مسول رنگ در جلد باشد؟ .269

1 )3 2 )2 

3) 4 4 )5 

هر قدر که در دورگه ها تعداد الیل ها رنگه بین سیاه و سفید زیاد  .270

 باشد به همان اندازه رنگ جلد؟

 تاریک تر است (2 ( روشن تر است1

 ( تأثیری ندارد4 ( متوسط است3

 

 

 

مشخصات خدری یا البینو در نوزادان در چه صورت خطر تشکیل  .271

 بیشتر است؟

 قلت شدید پروتین (2 ( قلت شدید ویتامین1

 ( افزایش پروتین4 ( قلت انزایم ها3

یک فرد که حامل مشخصات البینواست تا در غیبت از ........... ماده  .272

 رنگه بسازد.

 از امینو اسید (2 ( از ویتامین 1

 ( از گلیسیرین4 ( از شحم3

 بارز است؟کدام گزینه یک صفت  .273

 ( موهای صاف2 ( موی پیچ و تاپ خورده1

 3و  1 (4 ( رنگ سیاه چشم3

برروی هر یک از کروموزوم های حجرات بدن ما چه تعداد جن  .274

 وجود دارد؟

 ( صدها2 ( دهها1

 ( میلیون ها4 هزاران (3

شخص درجه صورت مبتال به عقب ماندگی ذهی )داون سندروم(  .275

 می گردد؟

 کروموزوم 42( 2 کروموزوم 40( 1

 کروموزوم 45 (4 کروموزوم 44( 3

سال احتمال بروز دادن سندروم چقدر  30در مادران جوان تر از  .276

 است؟

1 )
2000

1
 2) 

1500

1
 

3 )
1000

1
 4 )

1600

1
 

ه قدر ساله احتمال مرض دادن سندروم چ 35 – 30در مادران  .277

 است؟

 چند 2( 2 چند 3( 1

 چند 5( 4 چند 4( 3

 سال خطر بروز دادن چقدر است؟ 45در مادران باالتر از  .278

1 )
10

1
 2 )

20

1
 

3) 
16

1
 4 )

17

1
 

را  DNAدر کدام سال دو داشمند بعد از تجارب گوناگون مدل  .279

 کشف کردند؟

1 )1940 2) 1950 

3 )1930 4 )1960 

 ........... توسط جن ها تعیین می گردد؟ .280

 ( تقسیم حجروی2 ( فعالیت های بیولوژیکی1

 ( نمو4 صفات ارثی (3
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 کروموزوم ها از چه ساخته شده اند؟ .281

 RNA( از DNA 2( از 1

 3و  2 (4 ( از پروتین3

باید دارای کدام خصوصیت  DNAدانشمندان معتقد بودند که  .282

 ها باشد؟

 ( توانایی رهبری فعالیت های خاص حجره1

 ( انتقال معلومات ارثی از یک نسل به نسل دیگر2

 ( تعیین صفات ارثی3

 2و  1 (4

 DNAوصیت دانشمندان فکر می کردند کدام مواد دارای خص .283

 است؟

 پروتین (2 ( شحم1

 ( کاربوهایدریت4 ( امینو اسید3

 اجزای تشکیل دهنده ............. به نام نوکلیوتاید یاد می گردد؟ .284

1 )RNA 2) DNA 

 ( انزایم ها4 ( گلیسیرین3

 ؟هر نوکلیوتاید از چه ساخته شده است .285

 ( گروپ فاسفیت2 ( قند پنج کاربنه1

 همه (4 ( قلوی نایتروجن دار3

 توسط چه کسانی ساخته شد؟ DNAمدل  .286

 ( روسکاونول2 ( جوهان و جانسن1

 ( هیچکدام4 واتسن و کریک (3

 یچ دوگانه یاد می گردد؟پارکدام گزینه به نام م .287

1 )RNA 2) DNA 

 ( مایتوکاندریا4 ( هردو3

 از چه ساخته شده است؟ DNAبازوهای دو طرف زینه  .288

 قند و گروپ فاسفیت (2 ( شحم و گروپ فاسفیت1

 ( قند و شحم4 ( قند و گروپ نایترایت3

 ادنین با کدام قلوی توسط رابطه هایدروجنی ارتباط می گیرد؟ .289

 نین( گوا2 ( سایتوزین1

 ( یوراسیل4 تایمین (3

 گوانین با کدام قلوی رابطه هایدروجنی بر قرار می کند؟ .290

 ( تایمین2 سایتوزین (1

 ( ادنین4 ( یوراسیل 3

 در گذشته برای تهیه انسولین انسان از چه استفاده می گردند؟ .291

 باکتری ها (2 ( واکسین1

 ( ویروس ها4 ( پروتستا ها3

292. DNA  دو یا چندین موجود زنده گرفته یکجای سازند را از

DNA جدید را چه می نامند؟ 

1 )Recombianant (DNA) 2 )DNA اولیه 

3 )DNA 3و 1 (4 با ترکیب جدید  

تولید چه چیزی  Recombianat DNAیکی از موارد استفاده از  .293

 برای مریضان دیابت یا کشر می باشد؟

 ولینانس (2 ( هستامین1

 ( گلوکوز4 ( گلوکاگون3

کدام وارد زمانی به میان می آید که بدن انسان قادر به ساخت  .294

 پروتین های مشخص نمی باشد؟

 ( چاقی2 ( بی نظمی های جنتیکی1

 3و 1 (4 ( امراض انسانی3

با استفاده از کدام ماده می توان از مبتال شدن به امراض چیچک و  .295

 پولیو جلوگیری نمود؟

 واکسین (2 ( سیرم1

 ( هستامین4 ( انسولین3

بدن انسان در مقابل پاتوجن پروتینی می سازد که به چه نام یاد  .296

 می گردد؟

 انتی بادی (2 ( انتی جن1

 ( همه4 ( واکسین3

دانشمندان جنتیک کدام جن را به نباتات منتقل کردند که در  .297

 نتیجه نبات مذکور به حشرهای مضر مقاومت کامل مر کرد؟

 ( جن باکتریای خاکستر2 ای موش( جن باکتری1

 ( هیچکدام4 جن باکتریای خاک (3

 Aدر برنج کدام مواد وجود داشته باشد که بدن از آن ویتامین  .298

 بسازد؟

 ( نایتروجن2 ( آهن1

 3و  1 (4 ین( بتا کاروت3

 انجینری جنتیک چه موردهایی را به بار آورده است؟ .299

 ( تداوی بعضی از امراض2 تر( حیوانات بهتر و خوب1

 همه (4 ( حاصل خوب نباتات3

مالداران کدام هورمون را در رژیم غذایی گاوها عالوه می نمایند  .300

 شیر را بیشتر سازند؟تا تولید 

 هورمون رشد (2 ( هورمون ضد رشد1

 ( هیچکدام4 ( هورمون ایتلین3

داخل نمودن جن های سالم به عوض جنهای ناقص جهت تصحیح  .301

 می جنتیکی به چه نام یاد می گردد؟بی نظ

 ( جن موتیشن2 ( جن تراپی1

 درست است 1 (4 ( کروموزوم موتیشن3

 DNAدانشمندان انجینیری جنتیک در البراتوار های مجهر  .302

 سالم تعویض می نمایند؟ DNAکدام موجود را به 

1 )DNA 2 ریباکت )DNA موش 

3) DNA 4 ویروس )DNA بعضی پروتستا 
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با ترکیب جدید(  DNAط تکنالوژی جنتیکی )سکدام امراض تو .303

 می تواند مورد تداوی قرار گیرد؟

 ( نارسایی های عضالتی2 ( هیموفیلیا1

 ( هیچکدام4 هردو (3

علمی که ارتباط بین موجودات زنده و همچنان بین موجود زنده  .304

 و محیط زیست را مورد مطالعه میدهد عبارت است از:

 ایکالوژی (2 ( اکیتولوژی1

 ( بوتانی4 ( مورفولوژی3

عمل متقابل یا ارتباط بین یک اجتماع زنده را با محیط زیست آن  .305

 به چه نام یاد میکنند؟

 ( ایکوسیستم2 ( ایکولوژی1

 درست است 2 (4 ( هردو3

نماید به شکل ...........  هر فرد صفاتی که بروز می DNAدر  .306

 است؟

 ( واضح و معلوم2 ( آشکارا 1

 2و  1 (4 ( مخفی3

 جمعیت چیست؟ .307

 ( اجزای زنده و غیره زنده2 اجزای زنده یک منطقه (1

 ( هیچکدام4 ( اجزای غیره زنده3

قه مشخص با اقلیم خاص و حیوانات و نباتاتی که در آن یک منط .308

 زندگی می کنند به چه نام یاد می گردند؟

 ( اکیوسیستم خشکه2 ( بایوم1

3 )Biome 4)  3ا و 

 بلوط، ارچه، پسته و غیره درختان خاص کدام بایوم های باشند؟ .309

 ( جنگل های کنرها2 ( جنگل های نورستان1

 2و  1 (4 ( کندز3

 ایکوسیستم بحری چقدر زمین را پوشانده است؟ .310

1 )
3

2
 2) 

4

3
 

3 )
9

5
 4 )

2

1
 

 اجزای غیر زنده ایکوسیستم آبی کدام ها اند؟ .311

 ( درجه حرارت2 ( آب1

 همه (4( عمق آب و میزان عبور روشنایی3

 دام یک از خصوصیات پالنکتون ها می باشد؟ک

 ( اتوتراف اند2 ( الجی های شناور هستند1

 همه (4 ( تولید کننده اند3

در ابحار هر چه از طرف سطح به طرف عمق آب پایین برویم  .312

 درجه حرارت:

 ( بسیار گرم می شود2 ( زیاد می شود1

 ( تغییری نمی کند4 کمتر می شود (3

 

313. (zoneOceanicبه کدام ساحه از بحر گفته میشود؟ ) 

 ( تحت ابحار2 ( ساحلی1

 ( هیچکدام4 عمق زیاد آب (3

 کدام یک مثالی از ایکوسیستم آب های تازه است؟ .314

 ( دریا ها2 ها ه( چشم1

 همه (4 ( جهیل ها3

 منابع موجود در کره زمین ......... است. .315

 محدود (2 ( نامحدود است1

 ست( ثابت ا4 ( متوسط است3

 موجوداتی که انرژی مورد نیاز خود را ازشعاع آفتاب می گیرند؟ .316

 ( تجزیه کنندگان اند2 ( هتروترافساند1

 ( مصرف کنندگان اند4 اتوتراف اند (3

 کدام موجودات زیر اتوتراف اند؟ .317

 ( یوگلینا2 ( نباتات1

 2و  1 (4 ( حیوانات3

 می نامند؟ مصرف کنندگانی که فقط از نباتات تغذیه می کنند........ .318

 ( علف خوار2 ( گوشت خوار1

3 )Herbiovre 4) 2  3و 

آن عده هتروتراف های که از هتروتروف های دیگر تغذیه می  .319

 کنند به چه نام یاد می گردند؟

  Carnivroe( 2 وشت خواران( گ1

 2و  1 (4 ( علف خواهر3

 ات هستند؟( کدام موجودOminivoreهمه چیز خواران ) .320

 ( از غذایی نباتی  استفاده میکنند1

 ( غذایشان حیوانات هستند2

 ( غذایشان نباتات و حیوانات است3

 همه (4

مدل ساده ای که ایکولوژیستان برای نشان دادن چگونگی جریان  .321

مواد و انرژی در داخل ایکوسیستم استفاده می نمایند عبارت است 

 از:

 زنجیر غذایی (2 ( شبکه غذایی1

 ( همه4 ( هرم انرژی3

 در زنجیر غذایی هر موجود زنده یک ........... است. .322

 levelTrophic( 2 ( سطح غذایی1

 2و  1 (4 ( موجود علف خوار3

 ارتباط زنجیرهای غذایی در یک جمعیت را ............ می گویند؟ .323

 ( هرم انرژی2 ( شبکه غذایی1

 درست است1 (4 ( بایوم3

رژی در جریان زنجیر غذایی را به چه شکل نشان ضایع شدن ان .324

 میدهد؟

 ( مثلث2 ( استوانه1

 ( دایره4 هرم (3
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هرم انرژی دیاگرامی است که ............. انرژی را در زنجیر غذایی  .325

 نشان می دهد؟

 کم شدن (2 ( زیاد شدن1

 ( تقسیم شدن4 ( ثابت ماندن3

به هوا یا آب بازگشت می  2COاتم های کاربن به چند طریق به  .326

 نمایند؟

1 )2 2) 3 

3 )4 4 )5 

بقایای موجودات زنده بر اثر کدام عوامل به مواد نفتی مبدل می  .327

 گردد؟

 ( فشار2 ( حرارت1

 ( احتراق4 حرارت و فشار (3

موجودات بحری کاربن دای اکساید آب را برای ساختن چه  .328

 استفاده می کنند؟

 ( غذا2 صدف (1

 ( شاهپرها4 ( تنفس3

 گاز نایتروجن چند فیصد ترکیب اتموسفیر را تشکیل می دهد؟ .329

 فیصد 75( 2 فیصد 70( 1

 فیصد 87 (4 فیصد 77( 3

موجودات زنده از یک یا از واحدهای زیادی ساخته شده  تمام .330

 اند که به نام .......... یاد میشوند.

 ( اتوم2 حجره (1

 3و  2( 4 ( مالیکول3

 اده می کند؟حجره چه مفهومی را اف .331

 ( خانه خالی2 ( فضای میان خالی1

 2و  1 (4 ( خشت3

 حجره در کدام سال کشف گردید؟ .332

1) 1665 2 )1662 

3 )1655 4 )1670 

 شالیدن کدام انساج را تحت میکروسکوپ مشاهده کرد؟ .333

 ( حیوانی2 نباتی (1

 ( کارک4 ( حیوانی و نباتی3

توسط  در کدام سال تیودورشوان آلمانی انساج حیوانی را .334

 میکروسکوگ مشاهده نمود؟

1 )1830 2 )1835 

3) 1839 4 )1840 

در کدام سال هوگون موهل محتویات داخل حجرا را به نام  .335

 پروتوپالزم یاد نمود؟
1 )1840 2) 1848 
3 )1850 4 )1844 
 
 

کدام شخص نظریه ارائه کرد که هر حجره جدید از حجره قبلی  .336

 به میان می آید؟
 ارسیلومالپیگی( م2 لمینگوالترف (1
 ( هیچکدام4 ( دوچاردین3

بدن موجودات زنده که از یک حجره ساخته شده اند به نام.......  .337

 یاد میشوند.

 rUnicellula( 2 ( وحیدالحجروی1
 2و  1 (4 ( کثیر الحجروی3

 مایکروسکوپ از چند کلمه یونای ترکیب شده است؟ .338
1 )1 2) 2 
3 )3 4 )4 

از که مایکروسکوپ ساده را ساختند عبارت اند دو دانشمند عینک س .339

 از:
 ( واتسن و کریک2 هان و جانسنجو (1
 ( هاروی و جوهان4 ( پاستور و جوهان3

نفر دانشنمد مشهور که همزمان با ساختن مایکروسکوپ  3از جمله  .340

 به مطالعه شروع کردند عبارت اند از:
 ( مالپیگر2 ( لیون هوک1
 همه (4 ( رابرت هوک3

وک به همرای میکروسکوپ ساده خود کدام موجودات را لیون ه .341

 مشاهده کرد؟

 ( الجی و فنجی2 ( باکتریا و الجی1

 ( همه درست است4 باکتریا و پروتوزوا (3

کدام دانشمند طب در شش های بقه جریان خون  1660در سال  .342

 را مشاهده کرد؟

 ( بقراط2 ( رابرت کخ1

 ( ارسطو4 کیمارسیلومالپی (3

 م از چند میکروسکوپ ذکر به عمل آمده است؟به صورت عمو .343

1 )2 2 )4 

3) 3 4 )1 
ن مایکروسکوپ توسط دانشمندان ................ اختراع والکتر .344

 گردید؟
 ( آمریکایی2 (  انگلیسی1
 ( روسی4 آلمان (3
 رون میکروسکوپ دارای قوه یا طاقت......... می باشد.الکت .345
 زیاد (2 ( کم1
 ( هیچکدام4 ( متوسط3
کترون میکروسکوپ جسم را از حالت اصلی چند مرتبه بزرگ ال .346

 نشان میدهد؟
 مربته 35000( 2 مرتبه 350000( 1
 مرتبه 250000 (4 مرتبه 50000( 3
 میکروسکوپ مرکب نوری شی را چند مرتبه بزرگ نشان میدهد؟ .347
 مرتبه 2000تا  1000( 2 مرتبه 1000تا  500( 1
 درست است 2 (4 مرتبه 3000تا  2000( 3
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 میکروسکوپ ساده عبارت است از: .348
 ذره بین (2 ( عینک 1
 ( الکترون میکروسکوپ4 ( میکروسکوپ نوری3

 طول حجره عصبی تا چه اندازه می رسد؟ .349
 یک متر (2 ( یک سانتی متر1
 ( هیچکدام4 ( دو متر3

موجودات زنده از لحاظ داشتن و نداشتن هسته های منظم به چند  .350

 نوع اند؟
1 )3 2) 2 
3 )1 4 )4 

 کدام عضو در حجرات پروکاریوت دیده نمی شود؟ .351
 ( مایتوکاندریا2 ( هسته1
 همه (4 ( اجسام گلجی3

 دیوار حجروی دریوکاریوت ها و پروکاریوت ها: .352
 ( مشابه است2 فرق می کند (1
 ( هیچکدام4 ( فرق نمی کند3

 پروکاریوت ها در تقسیم، کدام مراحل را ندارند؟ .353
 ( میتوسیس2 میوسیس (1
 ( هیچکدام4 وکینس( سایت3

 یوکاریوتا از کلمات زیر ترکیب گردیده است؟ .354

1 ) Eu )به معنی حقیقی، کاریون )هسته 

2 ) Eu به معنی ابتدایی، کاریون )هسته 

3 ) Eu )حقیقی، کاریون )داخل 
 3و  1 (4

قی موجودات وحیدالحجروی و به استثنای پروکاریوت ها متبا .355

 کثیرالحجروی شامل موجودات زیر می باشند؟

 یوکاریوت (2 ( ذره بینی1

 ( هیچکدام4 2و  1( 3

 به صورت عموم حجرات یوکاریوت دارای چند قسمت می باشند؟ .356

 سه قسمت (2 ( دو قسمت1

 ( چهار قسمت4 ( یک قسمت3

است به  آن قسمت سایتوپالزم که در پهلوی غشای پالزمایی واقع .357

 نام زیر یاد می شود؟

 ( اندوپالزم2 اکتوپالزم (1

 ( پروتوپالزم4 ( سایتوپالزم3

 سایتوپالزم از کدام مواد ترکیب گردیده است؟ .358

 ( غیر عضوی2 ( عضوی1

 2و  1 (4 ( القلی3

 اجسام کوچک یا انکلوژن بادی در سایتوپالزم به چند نوع اند؟ .359

 ( سه نوع2 دو نوع (1

 ع مختلف( انوا4 ( یک نوع3

 

 

 ساختمان اندوپالزمیک ریتیکولم چگونه است؟ .360

 ( خریطه مانند2 شبکه یی تیوب مانند (1

 ( پیاله شکل4 ( کروی3

 بدون رایبوزوم به کدام نام یاد می گردد؟ ERنوع  .361

 Agranular( 2 ( صاف1

3 )granular 4)1  2و 

وظیفه بی ضرر ساختن دواهای زهری را در بدن  ERکدام نوع  .362

 به عهده دارد؟

1 )ER 2 دانه دار) ER صاف 

3 )Granular 4 )1  3و 

 رایبوزوم در کجا موقعیت دارد؟ .363
 ( اجسام گلجی 2 ( مایتوکاندریا1
 ( همه4 تکولماندوپالزمیک ری (3

 کدام ارگانیل زیر به نام نوکلیک پروتین نیز یاد می گردد؟ .364
 ( کاندروزوم2 ( مایتوکاندریا1
 2و  1( 4 رایبوزوم (3

در سایتوپالزم حجره ساختمان های کوچک میله مانند به نام ........  .365

 یاد می گردد.
 ( کاندریوزوم2 ( مایتوکاندریا1
 2و  1 (4 ( لیزوزوم3

 ولپید می باشد؟ی مایتوکاندریا چند فیصد فاسفمیاوترکیب کی .366
1% )80 2) %90 
3% )100 4% )95 

 پوش داخلی مایتوکاندریا چگونه ساختمان دارد؟ .367
 تاب خورده (2 ( صاف1

 ( کروی4 ( بیضوی3

حجره توسط ............ تهیه  انرژی برای فعالیت های کیمیاوی %90 .368

 می شود؟

 ( هستچه2 ( رایبوزوم1

 ( اجسام گلجی4 یامایتوکاندر (3

مقدار زیاد انرژی که به اثر عملیه اکسیدیشن به وجود می آید به  .369

 چه شکل ذخیره می گردد؟

 ( پروتین2 ( شحم1

3) ATP 4کاربوهایدریت ) 

 لیزوزوم توسط کدام عالم کشف گردید؟ .370

 ( پاالد2 دیوی (1

 ( رابرت4 ( کامیلوگلجی3

 ندریا:لیزوزوم نسبت به مایتوکا .371

 ( یکسان است2 ( بزرگتر است1

 برابر است 2( 4 کوچکتر است (3
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کدام یک از اورگانیل های حجره اگر غشای آن بریده شود سبب  .372

 تخریب سایتوپالزم می گردد؟

 ( رایبوزوم2 ( مایتوکاندریا1

 ( هیچکدام4 لیزوزوم (3

 اجسام گلچی در کدام سال توسط کدام عالم کشف گردید؟ .373

 ، پاالد1890( 2 امیلوگلجی، ک1898 (1

 ، رابرت1893( 4 ، دیوی1892( 3

 ساختمان اجسام گلجی به شکل ذیل است؟ .374

 ( پیاله مانند2 ( ستاره مانند1

 ( تیوب مانند4 خریطه های هموار (3

 وظیفه اجسام گلجی عبارت است از: .375

 ( ترکیب قندها2 ( فعالیت ترشحی1

 2و  1 (4 ( تولید انرژی3

دانه های خورد و کوچک به نام .........  به روی سنتروزوم ها .376

 موقعیت دارد.

 ( رایبوزوم2 سنتریول (1

3 )ER 4نتروزوم ) 

ی به کدام قسمت حجره نسنتریول ها در هنگام تقسیم حجره حیوا .377

 حرکت می کنند؟

 به قطبین (2 ( به استوا1

 ( اصالً حرکت نمی کند4 ( جای مشخص ندارد3

 ر کدام نوع حجرات دیده می شود؟پالستید د .378

 ( فنجی2 ( حیوانی1

 ( همه4 نباتی (3

 کلورپالست دارای کدام یک از مواد ذیل است؟ .379

 کلوروفیل (2 ( کاروتین1

 ( ایتا سیانین4 ( سیانین3

 کروموپالست دارای کدام مواد است؟ .380

 ( گرانا2 ( امیلوپالست1

 ( هیچکدام4 یدینویکاروت (3

 دام قسمت نبات دیده می شود؟لیکوپالست معموالً در ک .381

 ( ساقه های زیر زمینی2 ( ریشه1

 2و  1 (4 ( برگ3

لیکوپلست یک نوع انزایمی دارد که گلوکوز را به ........... تبدیل  .382

 می کند؟

 ( گالیکوجن2 نشایسته (1

 ( کایتین4 ( سلولوز3

 پالستیدها به مرور زمان از یک حالت به حالت دیگری: .383

 تبدیل می شوند (2 ( تبدیل نمی شوند1

 ( هیچکدام4 ( به حالت اول باقی می ماند3

 

 

 هسته توسط کدام دانشمند کشف گردید؟ .384

 ( هیوگتر2 ( رابرت  هوک1

 ( هوک4 رابرت براون اسکاتلندی (3

 کدام عضو حجره در انتقال خواص ارثی رول دارد؟ .385

 ( مایتوکاندریا2 هسته (1

 ( رایبوزوم4 ( اجسام گلجی3

نازکی است که از دو طبقه ........ ترکیب شده غشای هستوی پرده  .386

 است؟

 ( شحم2 ( کاربوهایدریت1

 ( سلولوز4 پروتین (3

 مایعی که داخل هسته را مملو ساخته عبارت است از: .387

 mNecleoplas( 2 ( شیره هستوی1

3 )Karioplasm 4) همه درست است 

اه و ضخیم را گرفته و به کروماتین در وقت تقسیم هسته شکل کوت .388

 کدام نام یاد می شود؟

 کروموزوم (2 ( کروماتید1

 ( هیچکدام4 ( کاریوپالزم3

 جن از لحاظ کیمیاوی ............. است. .389

1 )RNA 2) DNA 

3 )DNA  وRNA 4پروتین ) 

 وپروتین از کدام قسمت ها ساخته شده است؟نیوکییل .390

 ( پروتین ساده2 ( پروتین مغلق1

 درست است 3و 2 (4 ( تیزاب هستوی3

391. DNA در کجا پیدا می شود؟ 

 هسته (2 ( سایتوپالزم1

 ( هستچه4 ( هسته و سایتوپالزم3

392. RNA به چند نوع می باشد؟ 

 وعن 3 (2 نوع 2( 1

 نوع 6( 4 نوع 5( 3

 مسئول پیام رسانی جن ها است؟ RNAکدام نوع  .393

1 )rRNA 2 )tRNA 

3 )mRNA 4) 1  3و 

394. DNA  از واحدهای بزرگ مرکبات عضوی ساخته شده که هر

 ت از:واحد آن عبارت اس

 دایتیوکلنو (2 ( نوکلیو اسید1

 ( همه درست است4 ( امینواسید3

 برای بار اول توسط چه کسانی کشف گردید؟  DNAمدل  .395

 ( کریک2 ( واتسن1

 ( روسکا و نول4 واتسن و کریک (3

 کدام شکل را دارا است؟ DNAمدل  .396

 ( فالجیل مانند2 ( زنجیر1

 ( هیچکدام4 زینه رابری تاب خورده (3
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 را چه تشکیل میدهد؟ DNAبازوی های خورد  .397
 ( فاسفیت2 قلوی های مختلف (1
 ( همه4 ( دای اکسی رایبوز3
 هستچه در کدام سال کشف گردید؟ .398
1 )1830 2 )1833 
3) 1832 4 )1840 
 هستچه در ساختن پروتین چگونه رول دارد؟ .399
 ( رول کم دارد2 ( رول ندارد1
 ( هیچکدام4 رول عمده دارد (3
خالیگاهی که در حجرات حیوانی و نباتی دیده می شود به کدام  .400

 نام یاد می گردند؟
 ( گلجی2 ( پالستید1
 ( هسته4 واکیول (3
 ی باشند؟مدر کدام نوع حجرات واکیول ها بزرگتر .401
 ( حیوانی2 نباتی (1
 درست است 2( 4 ( باکتریا3
یان آمدن رنگ های ه در واکیول های سبب به ممواد رنگکدام  .402

 بنفش، سرخ و آبی می گردد؟
 ( انتوسیانین2 ( بیتاسیانین1
 2و  1 (4 ( کاروتین3
 کدام عضو در حجره به حیث اسکلیت و عضله کار می کند؟ .403
 ( هسته2 ایتوسکلیتون س (1
 ( سنتروزوم4 ( مایتوکاندریا3
 ده است؟سایتو سکلیتون از چند نوع پروتین ساخته ش .404
1) 3 2 )2 
3 )1 4 )5 
ساختمان های موی مانند سطح خارجی حجرات اگر کوتاه و  .405

 تعداد آن زیاد باشد عبارت است از:
 Cilia( 2 ( مژه ها1

3 )Flagella 4) 1  2و 
 

 کدام اعضای زیر در حرکت حجره کمک می کند؟ .406

 ( سیلیا2 ( مژه1

 همه (4  ( سایتوسکلیتون3

ساختمان های دراز استوانه یی که درحجرات حیوانی و نباتی  .407

 دیده می شود عبارت است از:

 مایکروتیوبول ها (2 ( سایتوسکلیتون1

 ( هیچکدام4 ( کنیتوزوم3

هم می گیرد کدام یک از تارهای پروتینی که در حرکت حجره س .408

 موارد ذیل است:

 ( سیلیا2 ( مژه1

 ام( هیچکد4 نتمایکروفالم (3

کدام اجسام کوچک انزایم کارهسته که شحم رابه کاربوهایدریت  .409

 تبدیل می کند؟

 ی زومسکگالی او (2 ( پروکسوزوم1

 ( سنتروزوم4 ( کینتوزوم3

 کدام امضاء در حجره حیوانی دیده نمی شود؟ .410

 ( دیوار حجروی2 ( واکیول1
 3و  2 (4 ( پالستید3
ای دیگر در بدن موجودات زنده حرکت مواد از یک جا به ج .411

 را......... مواد می گویند.
 انتقال (2 ( عبور1
 ( هیچکدام4 ( پخش3
بدون مصرف انرژی حرکت و عبور مواد از غشای حجروی به نام  .412

 چه یاد می گردد؟
 انتقال غیر فعال (2 ( انتقال فعال1
 ( همه4 ( پالزمولیز3
 برای عبور مواد از غشای حجروی کدام عملیه بسیار مهم می باشد؟ .413
 ( نفوذ2 آسموس (1
 3و  2 (4 ( انتشار3
هرگاه از نبات آب زیاد خارج شود پروتوپالزم چملک و نبات  .414

 پژمرده می شود این عمل را ............. می گویند؟
1) sPlasmolysi 2هوموالیز ) 
 ( هیچکدام4 ( سایتوالیز3
 فشار آسموس عبارت است از: .415
 نفوذ( عبور مایع از غشای نیمه قابل 1
 تفاوت یک نواخت فشار محلول (2
 ( عبور مالیکول ها از محیط غلیظ به رقیق3
 ( همه درست است4
 آسموس چگونه انتقال می باشد؟ .416
 ( مستقیم2 ( فعال1
 ( همه درست است4 غیر فعال (3
 غلظت خون و دیگر مایعات در بدن ما با غلظت حجره: .417

 ( کم است2 ( زیاد است1

 استدرست  2( 4 یکسان است (3

عملیه آسموس درکدام حجرات یک عملیه ضروری پنداشته می  .418

 شود؟

 ( نباتی2 ( حیوانی1

 ( تنها نباتی4 حیوانی و نباتی (3

با تفاوت غلظت به مصرف انرژی حرکت و عبور مواد از غشای  .419

 حجروی به نام کدام انتقال یاد می گردد؟

 ( غیر فعال2 فعال (1

 ( هیچکدام4 ( نیمه فعال3

 نریک کلمه یونانی بوده به معنی .......... است.ساندوسایتو  .420

 ( داخل شدن به هسته2 ( خارج شده از حجره1

 ( همه درست است4 داخل شدن در حجره (3

 کدام یک از موجودات زیر عملی فاگوسایتوسز را انجام میدهند؟ .421

 ( الجی ها2 ( پروتوزوا )آمیب(1

  3و  1 (4 ( کرویات سفید3
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هضم ناشده یا فاضله از حجره خارج می توسط کدام عملیه مواد  .422

 گردد؟

 اگزوسایتوسز (2 ( اندوسایتوسز1

 ( پینوسایتوسز4 ( فاگوسایتوسز3

 میتابولیزم چند قسمت دارد؟ .423

1 )3 2 )4 

 ( هیچکدام4 2 (3

 در ترکیب ضیایی کدام عملیه ذیل صورت می گیرد. .424

 ( کتابولیزم2 انابولیزم (1

 ( هیچکدام4 ( هردو3

 ه کتابولیزم در آن صورت میگیرد؟کدام مثال عملی .425

 ( تنفس2 ( ترکیب ضیایی1

 درست است 2 (4 ( هردو3

نباتات مواد خام را در موجودیت کدام عناصر به شیره پخته  .426

 )قندها( تبدیل می نماید؟

 ( تاریکی2 ( کلوروفیل1

 3و  1 (4 ( انرژی آفتاب3

ی ......... فوتوسنتیز عملیه است که نباتات انرژی ......... را به انرژ .427

 تبدیل می کند.

 نوری به کیمیاوی  (2 ( میخانیکی به کیمیاوی1

 ( کیمیاوی به نوری4 ( نوری به میخانیکی3

 کلوروپالست از کدام دو قسمت زیر ساخته شده؟ .428

 ( گرانا2 ( ستروما1

3 )Grana 4) همه 

 در نباتات گلوکوز به مواد زیر تبدیل می شود؟ .429

 نشایسته (2 ن( گالیکوج1

 ( لکتوز4 ( مالتوز3

از اینکه نباتات مواد غذایی خود را خودشان می سازند به نام.......  .430

 یاد می شود؟

 Producer( 2 ( تولید کننده گان1

3 )Autotrophs 4) همه 

کلوروفیل انرژی آفتاب را جذب نموده و انرژی مذکور به چه  .431

 شکل ذخیره می گردد؟

 شکل فرکتوز( به 2 به شکل گلوکوز (1

 ( به شکل مالتوز4 ( به شکل گلکتوز3

کلوروفیل ذرات خورد سبز رنگ )پگمنت( می باشند که در کدام  .432

 پالستید موقعیت دارند؟

 ( کروموپالست2 ( پروپالست1

 ( لیکوپالست4 کلوروپالست (3

عملیه یی که نباتات موادخام را به شیره پخته )قندها( تبدیل می  .433

 نماید.

 ( اندسایتوز2 ترکیب ضیایی (1

 ( انرژی4 ( فاگوسایتوز3
 فوتو سنتیز از کدام دو کلمه یونانی گرفته شده است؟ .434
 فوتو )نور( سنتز )ترکیب( (2 ( فوتو )آفتاب( سنتز )ترکیب(1
 ( همه درست است4 ( فوتو )نور( سنتز )تجزیه3
 کدام جواب نشان دهنده عملیه کتابولیزم می باشد؟ .435
 گ تبدیل شود( مالیکول های خورد به بزر1
 ( مالیکول های بزرگ به مالیکول های خورد تبدیل شود2
 ( در اثر آن انرژی تولید می شود.3
 3و  2 (4
در کدام عملیه مالیکول های خورد به مالیکول های بزرگ تبدیل  .436

 می گردد؟
 انابولیزم (2 ( میتابولیزم1
 ( همه4 ( کتابولیزم3
ات زنده صورت می تمام فعالیت های کیمیاوی که در بدن موجود .437

 گیرد به کدام نام یاد می گردد؟
 ( میتابولیزم2 ( ترکیب ضیایی1
 ( هیچکدام4 2و  1 (3
هرگاه مواد جذب شده به حجره مایع باشد به نام چه یاد می  .438

 گردد؟
 ( فاگوسایتوسز2 ( اگزومایتوز1
 ( اندوسایتوسز4 پینوسایتوسز (3
کدام نام یاد هرگاه مالیکول جذب شده در حجره سخت باشد به  .439

 می گردد؟
 ( فاگوسایتوز2 ( اندوسایتوز1

3 )isPhagocytos 4) 2  3و  
 مالیکول های کدام مواد در انتقال فعال کمک می کند؟ .440
  ( مالیکول های آب1
 ( مالیکول های شحمیات2

 ( مالیکول های بعضی پروتین ها انتقالی3

  درست است 3 (4

 

 آسموس صورت می گیرد؟ کدام موارد زیر توسط عملیه .441

 ( جذب مواد خوراکه مفید در خون1

 ( جذب مواد از طریق ریشه در نباتات2

 ( تبادله گازات درنباتات3

 درست است 2و  1 (4

حجره نباتی در معرض آب آماس می کند اما نمی ترکد علت آن  .442

 چیست؟

 دیوار سلولوزی (2 ( کلوروفیل1

 ( ستوماتا4 ( غشای حجروی3

به انرژی ضرورت ندارد و با تفاوت ........... جریان عملیه آسموس  .443

 پیدا می کند.

 غلظت (2 ( فشار1

 ( وزن4 ( حرارت3

 فشار آسموس با ازدیاد .......... زیاد می شود؟ .444
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 ماده منحله (2 ( محلل1

 ( آب4 ( محلول3

 عبور مایع یا آب از یک غشای نیمه قابل نفوذ عبارت است از: .445

 ( انتشار2 ( نفوذ1

 2و  1( 4 موسآس (3

 کدام عملیه های زیر توسط عملیه نفوذ صورت می گیرد؟ .446

 ( عملیه تبخیر و تبادله گازات در نباتات1

  ( دوران نمک ها2

 ( تنفس موجودات زنده3

 همه درست است (4

عبور مالیکول ها یا آیون ها از محیط غلیظ به محیط رقیق عبارت  .447

 از عملیه ............ است.

 شار( انت2 ( نفوذ1

3 )Diffusion 4) همه 

 عبور مواد از غشای حجره به چند نوع است؟ .448

1 )3 2) 2 

3 )4 4 )6 

 :صنف یازدهم
 در حجره نباتی هسته: .449

 ( در یک طرف حجره قرار دارد2 ( در بین حجره قرار دارد1

 درست است 2 (4 ( هسته ندارد3

گالی اکسی زوم در دانه های حجرات نباتی به طور مشخص  .450

 را ذخیره می کند. ..........

 ( پروتین2 شحم (1

 ( قند ها4 ( کاربوهایدریت 3

کدام اورگانیل مانند لیزوزوم دارای انزایم هضمی و تجزیه کننده  .451

 اند؟

 ( سنتروزوم2 ( کینتوزوم1

 ( واکیول4 پراوکسوزوم (3

 مایکروتیوبول ها از چی ساخته شده است؟ .452

 ( شحم2 پروتین (1

 ( همه4 ( کاربوهایدریت3

اورگانیل زیر در حجرات سیلیا و فالجیل دار حرکت آنها را  کدام .453

 تنظیم می کند؟

 ( مایکروفالمنت2 ( سنتروزوم1

 ( سنتریول4 کینتوزوم ها (3

اگر تعداد ساختمان های موی مانند سطح حجره کم و دراز باشد  .454

 عبارت است از:

 قمچین (2 ( سیلیا1

 ( مایکروتیوبول ها4 ( مژه ها3

یتون تیوب مانند، و دو سککیل دهنده سایتویک نوع پروتین تش .455

 نوع دیگر آن:

 تار مانند )فایبرها( (2 ( شبکه مانند است1

 ( کروی4 ( استوانه ای3
 هستچه توسط کدام شخص کشف گردید؟ .456
 واگنر (2 ( رابرت براون1
 ( پاالد4 ( هیوگز3
 از چه ساخته شده است؟ DNAبازوی دراز  .457
 دای اکسی ریبوز قند وفاسفیت (2 ( فاسفیت1
 ( قلوی4 ( دای اکسی رایبوز3
توسط واتسن و کریک در کدام سال برای اولین بار  DNAمدل  .458

 کشف گردید؟
1 )1950 2 )1951 
3 )1952 4) 1953 
سایتو سکلیتون بر عالوه حافظت از عمیق شدن حجره در کدام  .459

 عمل زیاد کمک می کند؟
 حرکت (2 ( تغذیه1
 ( همه4 ( تقسیم حجروی3
مایتو سکلیتون ساختمان های .......... به شکل توته یا تار مانند می  .460

 باشند؟
 پروتینی (2 ( شحمی1
 ( رشته یی4 ( عضالتی3
هر نیکلوتاید به ذات خود از چه اجزای کوچکی ساخته شده  .461

 است؟
 ( فاسفیت2 ( قند پنج کاربنه1
 مهه (4 ( قلوی عضوی نایتروجن دار3
 امینو اسید ها را به رایبوزوم انتقال می دهد؟ RNAکدام  .462
1 )tRNA 2 )mRNA 
 ( هیچکدام4 درست است 1 (3
 مایعی که واکیول را پر ساخته دارای کدام موارد می باشند؟ .463
 ( نمک ها2 ( آب1
 همه درست است (4 ( مواد غذایی3

 واکیول ها در حجرات حیوانی چه جسامتی را دارد؟ .464

 کوچک (2 ( بزرگ1

 ( واکیول ندارند4 ( متوسط3

آن عده حجرات که در ساختن پروتین حصه نمی گیرند چگونه  .465

 حجرات می باشند؟

 ( هستچه آنها خورد است2 ( هستچه ندارند1

 درست است 2و  1 (4 ( هستچه آن کالن است3

 

 

 ..... است.هستچه ذخیره خانه .... .466

 ( پروتین2 ( رایبوزوم1

 RNA (4 ( جن ها3
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 در ساختن پروتین کمک می کند؟ RNAکدام نوع  .467

1 )tRNA 2 )mRNA 

3) rRNA 4هیچکدام ) 

468. RNA د دارد؟در کجا وجو 

 ( هسته2 سایتوپالزم و هسته (1

 ( هیچکدام4 ( سایتوپالزم3

 تیزاب هستوی چند نوع است؟ .469

1 )3 2 )4 

3) 2 4 )5 

 کروموزوم از چه ساخته شده است؟ .470

 ( کاربوهایدریت2 ( پروتین1

 ( شحم4 نوکلیو پروتین (3

 هسته کدام فعالیت های حجره را کنترول می کند؟ .471

 بیولوژیکی (2 ( فزیکی1

 ( همه4 کیمیاوی( 3

 هسته بار اول در کدام سال کشف گردید؟ .472

1 )1830 2 )1839 

3 )1825 4) 1318 

 پالستید های که نشایسته دارند به کدام نام یاد می گردد؟ .473

 امیلوپالستید (2 ( پروپالستید1

 ( کلوروپالست4 ( کوموپالست3

دانه های کوچکی که باالی کروموزوم موقعیت داشته و مسول  .474

 اص ارثی می باشد؟انتقال خو

 ( رایبوزوم2 جن (1

 ( سنتروزوم4 ( هستچه3

 تارهای جال مانند داخل هسته به چه نام یاد می گردد؟ .475

 ( کروماتید2 ( کروموزم1

 ( لیزوزوم4 کروماتین (3

 وظیفه غشای هستوی چه می باشد؟ .476

  ( قابلیت نیم قابل نفوذ1

 ( تنظیم عبور مواد بین هسته و سایتوپالزم2

 ( هیچکدام4  2و  1 (3

 پالستید لیکوپالست کدام مواد را ذخیره می کند؟ .477

 نشایسته و پروتین (2 ( نشایسته1

 ( هیچکدام4 ( پروتین3

 کدام یک از پالستید های زیر پالستید بی رنگ می باشد؟ .478

 ( کروموپالست2 ( کلوروپالست1

 لیکوپالست (4 ( پرو پالستید3

ای خزانی رنگ زرد و کدام نوع پالستید در میوه، گل نبات و برگه .479

 رنگ های مختلف رابه وجود می آورد؟

 کروموپالست (2 ( کلوروپالست1

 ( هیچکدام4 ( لیکوپالست3

 هسته دارای چند قسمت می باشد؟ .480

1 )2 2) 3 

3 )1 4 )4 

 چوچه بقه در اثنای انکشاف توسط ............ از بین میرود. دم .481

 لیزوزوم (2 ( اجسام گلجی1

 ER( 4 ( کاندروزوم3

 لیزوزوم دارای انزایم هضمی بوده کدام مواد را تجزیه میکند؟ .482

 ( شحمیات2 ( ویتامین ها1

 مواد پروتینی (4 ( کاربوهایدریت 3

 لیزوزوم عموماً در کدام حجرات دیده می شود؟ .483

 حیوانی (2 ( نباتی1

 ( هیچکدام4 ( حیوانی و نباتی3

واد رنگه پالستید ها از نقطه نظر داشتن م .484 Pigments  و وظایف

 به چند نوع اند؟

 نوع 3 (2 نوع 2( 1

 نوع  1( 4 نوع 4( 3

تحقیقات مورفولوژیکی نشان داده که پالستیدها چگونه شکل را  .485

 دارا اند؟
 ( پیاله مانند2 ( کروی1
 همه (4 ( بیضوی3

 سنتریول ها چی وقت نمایان می گردند؟ .486
 در وقت تقسیم حجروی (2 ( در استراحت حجره1
 ( در ختم تقسیم4 ( نمایان نمی گردند3

در حجرات حیوانی در پهلوی هسته ساختمان های ستاره مانند به  .487

 نام ................ یاد می گردد؟
 سنتروزوم (2 ( کینتوزوم1
 ( لیزوزوم4 ( رایبوزوم3

 لیزوزوم در کدام سال در حجره کشف گردید؟ .488
1 )1949 2) 1950 
3 )1951 4 )1952 

 مایتوکاندریا کدام یک از وظایف زیر را به عهده دارد؟ .489
 ( کنترول کلسیم2 ( کنترول آب1
 همه (4( کنترول آیون های غیرعضوی3

کدام عضو حجره به حیث دستگاه بسته بندی پروتین یاد می  .490

 گردد؟
 ( رایبوزوم2 اجسام گلجی (1

 ( مایتوکاندریا4 ( لیزوزوم3

 

 

دریا از نوع ماده به نام ................ پر خالیگاه مابین مایتوکان .491

 گردیده است؟

 ( سایتوپالزم2 ( پروتوپالزم1

 ( لمف4 متریکس (3
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 اجسام کلجی برای بار اول در کدام حجرات کشف گردید؟ .492

 حیوانی (2 ( نباتی1

 ( هیچکدام4 ( حیوانی و نباتی3

 مایتوکاندریا توسط چند پوش یا غشا احاطه گردیده است؟ .493

 دوغشا (2 شا( یک غ1

 ( سه غشا4 ( غشا ندارد3

 اجسام غیر زنده در سایتوپالزم عبارت است از: .494

 ( منرال ها2 ( آب1

 همه (4 ( مواد غذایی3

سایتوپالزم با تغییرات فزیکی می تواند به حالت های زیر تبدیل  .495

 گردد؟

 Solبه  Gel( از Gel 2به  Sol( از 1

 ( هیچکدام4 2و  1 (3

 اکتوپالزم که در پهلوی غشای حجروی واقع است: .496
 ( تاریک است2 ( روشن و شفاف می باشد1
 نسبتاً دانه دار و سخت می باشد (4 ( غلیظ است3

 کدام ارگانیل ذیل مرکز تنفس حجره را تشکیل میدهد؟ .497
 ( رایبوزوم2 ( لیزوزوم1
 ( همه4 مایتوکاندریا (3

 مایتوکاندریا دارای ساختمان: .498
 ( بیضوی2 ( میله مانند1
 2و  1 (4 ( ستاره مانند3

رایبوزوم دارای انزایم خاصی است که در ساختن ........... مهم می  .499

 گیرد.
 ( شحم2 ( کاربوهایدریت1
 ( منرال ها4 پروتین (3

ه و بعد از انکشاف حجره کدام قسمت از حجره جدا گردید .500

 واکیول را می سازد.
 ( هستچه2 ( هسته1
 شیره حجره (4 ( تریکس3

 تمام حجرات از ماده زیر ساخته شده است؟ .501
 ( نوکلیوپالزم2 ( سایتوپالزم1
 درست است 2و  1( 4 پروتوپالزم (3

 یو کاریوتا هسته حقیقی و غشای هستوی: .502
 ( ندارند2 ( دارند1
 یک درست است (4 ( هردو3

اول در کدام سال توسط چی کسی در حجره  رایبوزوم برای بار .503

 دیده شد؟

 پاالد 1953 (2 دیوی 1950( 1

 روسکا 1934( 4 واتسن 1953( 3

 وظیفه اندوپالزمیک رتکولم دانه دار چیست؟ .504

 ( وسیع ساختن تعامالت کیمیاوی2 ( ساختن پروتین1

 همه (4 ( ترشح پروتین3

505. ER ه های کوچک رایبوزوم دارد که در سطح خارجی خود دان

 به کدام نام یاد می گردد؟

1 )ER 2 دانه دار )ER صاف 

3 )Granular 4) 1  3و 

 کدام موجودات زیر از جمله پروکاریوت ها می باشند؟ .506

 ( آرک بکتریا2 ( الجی ها1

 تدرست اس 3و  2 (4 ( یو باکتریا3

 پروکاریوت ها چند کروموزوم دارند و از چه ساخته شده اند؟ .507

 DNAیک کروموزوم از (RNA 2کروموزوم از  2( 1
 mRNA( یک کروموزوم از DNA 4کروموزوم از  2( 3

از شعاع ........... استفاده  در الکترون میکروسکوپ بری دیدن اشیا .508

 می کنند؟
 برقی (2 ( نوری1
 ( هیچکدام4 ( اشعه رادیواکتیو3

 عدسیه الکترون میکروسکوپ ازچه نوع است؟ .509
 ( عدسیه محدب2 ( عدسیه مقعر1
 ( عدسیه های عام4 عدسیه مقناطیسی برقی (3

رده به کارب Ruskaالکترون میکروسکوپ در کدام سال توسط  .510

 شد؟
1) 1934 2 )1935 
3 )1940 4 )1941 

 الکترون میکروسکوپ توسط کدام دانشمندان اختراع شد؟ .511
 ( نسل و پاستور2 ( واتسن و کریک1
 ( جوهان و جانسن4 روسکاونول (3

 رایبوزوم در پروکاریوت ها نسبت به یوکاریوت ها: .512
 ( هردو یکسان است2 ( بزرگتر است1
 ( هیچکدام4 کوچکتر است (3

 وکاریوت از کدام کلمات ترکیب گردیده است؟پر .513
 ( پرو)پر( کریون )هسته(2 پرو )ساده( و کریون )هسته( (1
 ( هیچکدام4 درست است 2و 1( 3

 عبارت است از: cellFiberطول حجره رشتوی  .514

1 )mm50 2 )mm62 
3) mm60 4 )mm50 

 حجرات از لحاظ شکل چگونه اند؟ .515
 ( کثیراالضالع2 ( گرد و مکعب1
 همه (4 ( ستاره مانند3

 اً چند عدسیه جابجا شده است؟در میکروسکوپ مرکب عموم .516
1) 2 2 )3 
3 )4 4 )5 

 شناخت حجره بعد از کشف......... به میان آمد.  .517
 مایکروسکوپ (2 ( دوربین1
 ( برق4 ( تلسکوپ3

آثار خود را در  در کدام سال رابرت هوک در باره مایکروسکوپ .518

 ا منتشر کرد؟کتاب مایکروگرافی



 

 

 

23 

 سواالت کانکور +بانک سواالت بیولوژی 00 صنوف دهم، یازدهم و دوازدهم

اه
ــ

گ
زش

و
ــ

مـ
آ

 
ی

ــ
ال

عـ
 

س
ـو

ـان
ــ

فـ
 

 

 م1665 (2 م1666( 1

 م1669( 4 م1660( 3

کدام دانشمند توسط مایکروسکوپ ساخته شده خود در دم چوچه  .519

 بقه جریان خون را مشاهده کرد؟

 ( پاستور2 لیون هوک (1

 ( هیچکدام4 ( رابرت هوک3

کدام دانشمند با تراشیدن و صیقل نمودن شیشه ها توانست  .520

 میکروسکوپ ساده را بسازد؟
 لیون هوک (2 ( رابرت هوک1
 ( هیچکدام4 ( رابرت براون3

مایکروسکوپ ساده توسط جوها و جانس هالندی در کدام سال  .521

 ساخته شد؟
1 )1580 2 )1570 
3) 1590 4 )1600 

 را مشاهده نمود؟کدام شخص تقسیمات حجره  1880در سال  .522
 ( شالیدن2 ( هوگون موهل1
 والتز ملمینگ (4 ( رابرت براون3

کدام عالم مایع لزجی شفاف و محتویات حجره را به نام  .523

 پروتوپالزم یاد نمود؟
 ( ویلیم هاروی2 ( مارسیلو مالپسیکی1
 ( ذکریا جانسن4 هوگون موهل (3

مشاهده  کدام عالم آلمانی انساج حیوانی را به کمک مایکروسکوپ .524

 کرد؟
 تیودورشوان (2 ( شالیدن1
 ( رابرت براون4 ( رابرت هوک3

م چه شخصی حجره زنده را تحت مکیروسکوپ 1835در سال  .525

 مشاهده نمود؟
 ( پاستور2 ( ویلیم هاروی1
 ( ذکریای رازی4 فلکس دو چاردین (3

 در چوب کارک کشف شد؟ Eحجره بار اول توسط کدام عالم  .526
 ( لیون هوک2 رابرت هوک (1
 ( ارسطو4 ( رابرت براون3

آله یی که به واسطه آن اجسام غیر قابل دید خیلی کوچک را  .527

 دیده می توانیم عبارت است از:
 مایکرسکوپ (2 ( ذره بین1
 ( ترمامتر4 ( بارومتر3

بدن اجسام زنده که از حجرات بیشتر ساخته شده اند به نام  .528

 د؟اجسام......... یادی مشون

1 )larMulticellu 2کثیرالحجروی ) 
 2و  1 (4 ( وحیدالحجروی3
 نظریه حجروی باالی چند نقطه استوار است؟ .529
 نقطه 1( 2 نقطه 2( 1
 نقهط 4( 4 نقطه 3 (3

موجودات زنده ای که مواد غذایی خود را خودشان ساخته نمی  .530
 توانند به کدام نام یاد می گردند؟

 Autotrophs( 2 ( اتوتراف1
3 )sHetrotorph 4) 3 درست است 
ترکیب ضیایی و تبخیر آب در کدام قسمت درخت صورت می  .531

 گیرد؟
 ( ساقه2 برگ (1
 ( همه4 ( ریشه3
هرگاه مقطع عرضانی برگ به واسطه میکروسکوپ دیده شود  .532

 چند قسمت در آن دیده می شود؟
1 )4 2) 3 
3 )5 4 )2 
شود به  ها دیده میباالیی و پائینی برگ  قسمتی که در سطح .533

 کدام نام یاد می گردد؟
1) Epidermis 2 )Mesophyl 
3 )MesophylVascular 4 )Cuticle 
سوراخ هایی که در سطح پایانی برگ وجود داشته تبادله گازات  .534

 ت است از:و تبخیر در آن صورت می گیرد عبار
 ( ستروما2 ستوماتا (1
 2و  1( 4 ( گرانا3
 حجره احاطه شده به نام: هر ستوماتا توسط دو .535
 Guardcell( 2 ( حجرات محافظ1
 2و  1 (4 ( حجرات انقباظی3
 وظیفه عمده اپی درمس: .536
 حفاظت از برگ است (2 ( ترکیب ضیایی است1
 ( وظیفه یی ندارد4 ( انتقال مواد است3
انساج بزرگ که در بین اپی درمس باالیی و پایانی واقع است  .537

 عبارت است از:
 میزوفیل (2 ( دسته های انتقالی1
 ( هیچکدام4 ( وازکولر بندل3
 حجرات میزوفیل باالیی چگونه شکل را دارا اند؟ .538
 ( زاویه مانند2 ( دراز1
 2و  1 (4 ( سفنجی3
به کدام نام یاد  حجرات میزوفیل باالیی دراز و زاویه مانند بوده .539

 می گردد؟
1 )Stomata 2) Palisade 
3 )xylem 4 )Phleom 
 میزوفیل .............. شکل سفنجی را دارد. .540
 پائینی (2 ( باالیی1
 ( هیچکدام4 ( وسطی3
 ما یاد می کنند:کدام قسمت میزوفیل را به نام انساج پارانشی .541
 ( سفنجی2 ( پالیسید1
 ( هیچکدام4 هردو (3
در میزوفیل عالوه بر ترکیب ضیایی در کدام عملیه های دیگر  .542

 کمک می کند؟
 ( تبخیر آب2 ( تبادله گازات1
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 2و  1 (4 ( محافظت از برگ3
 رگ مابین و و وریدهای برگ را چه می گویند؟ .543
 ( وازکولر بندل2 ( دسته های انتقالی1
3 )BundleVascular 4) همه 
 وازکولربندل در کجا موقعیت دارد؟ .544
  ( بین میزوفیل و اپی درمس1
 ( بی پالیسید پارانشمیا و اپی درمس2
 بین پالیسید پارنشمیا و پارانشیمای اسفنجی (3
 ( هیچکدام4
 دام قسمت برگ واقع است؟زایلم درک .545
 ائینی( نزدیک اپی درمس پ2 نزدیک اپی درمس باالیی (1
 ( در اپی درمس4 ( در میزوفیل3
 نسج انتقالی فلویم در کجا موقعیت دارد؟ .546
 نزدیک اپی درمس پائینی (2 ( نزدیک اپی درمس باالیی1
 ( در اپی درمس4 ( در میزوفیل3
 کدام نسج انتقالی آب و منرال ها را از ریشه به برگ می رساند؟ .547
 ( فلویم2 ( زایلم1
3 )Xylem 4) 1  3و 
کدام نسج انتقالی شیره پخته را از برگ به قسمت های مختلف  .548

 نبات می رساند؟
 فلویم (2 ( زایلم1
3 )Xylem 4 )1 3و 
 هر کلوروپالست توسط چند پرده احاطه شده است؟ .549
 دو پرده (2 ( یک پرده1
 ( چهار پرده4 ( سه پرده3
خریطه های پهلوی در داخل گرانای کلوروپالست یک تعداد  .550

 همدیگر قرار گرفته که به نام ............. یاد می گردند؟
1 )Thylakoid 2 )Palisede 
3 )Stomata 4) 1 درست است 
 خالیگاه داخل کلوروپالست بواسطه چه پر گردیده است؟ .551
 ( پروتوپالزم2 آب (1
 کلیوپالزم( نیو4 ( شیره هستوی3
 عملیه ترکیب ضیایی چند قسمت دارد؟ .552
 دو قسمت (2 ( یک قسمت1
 ( همه4 ( سه قسمت3
 تعامل روشنی در کدام قسمت کلوروپالست صورت می گیرد؟ .553
 ( گرانا2 ( ستروماتا1
3 )Grana 4) 2  3و 
در تعامل روشنی انرژی آفتاب جذب و به کدام انرژی تبدیل  .554

 میشود؟
 کیمیاوی (2 کی( فزی1
 ( میخانیکی4 ( بیولوژیکی3
تجزیه آب به هایدروجن و اکسیجن در تعامل روشنی به کدام نام  .555

 یاد می گردد؟
1 )Cytolysis 2) Photolysis 
 ( هیچکدام4 ( هردو3

 در تعامل روشنی کدام عنصر بحیث ماده اضافی حاصل میشود؟ .556
 ی اکساید( کاربن دا2 اکسیجن (1
 ( کلسیم4 ( هایدروجن3
 هایدروجن در تعامل تاریک به چه تبدیل می گردد؟ .557
 کاربوهایدریت (2 ( امینو اسید1
 ( شحم4 ( پروتین3
در کدام قسمت کلوروپالست  reactionDarkتعامل تاریک  .558

 صورت می گیرد؟
 ستروماتا (2 ( گرانا1
 ( هیچکدام4 ( هردو3
 حاصله کدام ها اند؟در تعامل تاریک مواد  .559
 ( آب2 ( کاربوهایدریت1
 2و  1 (4 ( کاربن دای اکساید3
 کدام عوامل زیر در ترکیب ضیایی ضرور است؟ .560
 ( کلورفیل2 ( نور1

3 )2CO همه (4 و آب 
 نور زیاد برای کلورفیل ............ می رساند. .561
 ( سرعت آن را کم می سازد2 ( مفید است1
 ضرر  (4  ( ضعیف3
 نور................ عملیه ترکیب ضیایی را سرعت می بخشد. .562
 ( کم2 ( زیاد1
 ( بسیار زیاد4 متوسط (3
آیا عملیه ترکیب ضیایی در روشنی مصنوعی هم به وجود آمده  .563

 می تواند؟
 ( خیر2 بلی (1
 ( شاید4 ( امکان دارد3
 ترکیب ضیایی در امواج کدام رنگ خوب صورت می گیرد؟ .564
 سرخ خالص (2 ش( بنف1
 ( زرد4 ( سبز3
بر عالوه امواج رنگ سرخ خالص کدام امواج عملیه فوتوسنتیز  .565

 اهمیت دارد؟
 ( نارنجی2 آبی (1
 ( زرد4 ( سبز3
 کلورفیل در اثر چه فعال می گردد؟ .566
 ( فشار2 ( جذب حرارت1
 ( جذب آب4 جذب فوتون (3
فوتون طیف های کدام رنگ برای تحریک و فعال سازی  .567

 کافی است؟ کلوروفیل
 ( بنفش2 ( سرخ1
 2و  1 (4 ( زرد3
 کدام عضو نبات خاصیت فلورنس را دارد؟ .568
 ( واکیول ها2 کلوروفیل (1
 ( ریشه4 ( کروموپالست نبات3
خاصیت کلورفیل که اشعه موج کوتاه را جذب و اشعه موج دراز  .569

 را پخش می نماید به چه نام یاد می گردد؟
 فلورینس (2 ( انتشار1
 هیچکدام (4 ( آسموس3
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کلوروفیل تحریک شده چند فیصد انرژی را درین عملیه از  .570
 دست می دهد؟

 فیصد 3( 2 فیصد 1 (1
 فیصد 50( 4 فیصد 90( 3
باز شدن و بسته شدن ستوماتا مربوط به زیادی و کمی کدام ماده  .571

 است؟
 ( کاربن دای اکساید2 ( کاربوهایدریت1
 ( کلورفیل4 آب (3
ز کدام طریق به نبات جذب می آب با نمک های و منرال ها ا .572

 گردند؟
 ریشه (2 ( برگ1
 ( ستوماتا4 ( کلورفیل3
به صورت عموم بین کدام درجه سانتی گرید حرارت مناسب  .573

 برای ترکیب ضیایی می باشد؟
 30الی  15 (2 15الی  10( 1
 90الی  30( 4 50الی  30( 3
در حرارت چند درجه سانتی گرید عملیه فوتوسنتیز به کلی  .574

 می شود؟ متوقف
 درجه 45 (2 درجه 50( 1
 درجه 100( 4 درجه 30( 3
 درجه سانتی گرید عملیه ترکیب ضیایی: 30درحرارت باالتر از  .575
 کند می شود (2 ( سریع میشود1
 ( همه4 ( متوقف می شود3
نباتات مناطق کوهی و سرد تا کدام حرارت زنده مانده می  .576

 توانند؟
 10تا  5بین  (2 15تا  10( بین 1
 30تا  15( بین 4 15تا  40ین ( ب3
در مناطق صحرایی نباتات بین کدام درجات سانتی گرید زنده  .577

 مانده می توانند؟
 90تا  60( 2 100تا  50( 1
 60تا  55( 4 50تا  45 (3
 منبع اصلی تمام انرژی ها .............. است. .578
 آفتاب (2 ( پروتین1
 ( گندم4 ( نباتات3
ی آفتاب را به کمک ترکیب اولین موجوداتی که انرژی نور .579

 ضیایی به انرژی کیمیاوی تبدیل می کنند؟
 ( الجی ها2 ( نباتات1
 2و  1 (4 ( حیوانات3
وقتی انرژی از نشایسته آزادی می شود انرژی با قیمانده در کدام  .580

 مالیکول ها ذخیره می گردد؟
 ATP (2 ( امینو اسید1
 ( شحم4 ( کاربوهایدریت3
ی زنده ماندن موجودات زنده روی زمین ترکیب ضیایی ....... برا .581

 دارد؟
 ( اهمیت کم دارد2 ( اهمیت دارد1
 ( اهمیت ندارد4 اهمیت زیاد دارد (3
 کدام جمالت زیر در مورد ترکیب ضیایی درست است؟ .582

 کمک میکند 2CO( در دوران 1
 ( حفظ درجه حرارت و پاکی محیط2
 صلی مواد خوراکه را تشکیل می دهدمنبع ا( 3
 همه (4
 کدام عناصر زیر خاصیت جذب حرارت آفتاب را دارد؟ .583

1 )2O 2) 2CO 

3 )2N 4گازات نجیبه ) 
در نتیجه تولید زیاد کاربن دای اکساید درجه حرارت بلند می  .584

 م ............... یاد می کنند.شود این عمل رابه نا
 EffectHouseGreen( 2 ( تاثیر گلخانه یی1
 هردو (4 ( یک درست است3
عملیه ییی که به وسیله آن حجرات از مواد غذایی انرژی تهیه  .585

 می کند به چه نام یاد می گردد؟
 تنفس حجروی (2 ( ترکیب ضیایی1
 ( تقسیم حجروی4 ( هضم3
 ک دام عملیه های پیچیده می باشد؟عملیه تنفس عبارت از .586
 ( ارجاع2 ( تحمض1
3 )Reduction 4) همه 
 به طور عموم تنفس به چند نوع می باشد؟ .587
 نوع 2 (2 نوع 3( 1
 نوع 1( 4 نوع 4( 3
برای تولید انرژی در بدن تجزیه مواد خوراکه در موجودیت  .588

2O به نام کدام تنفس یاد می شود؟ 
 ( غیر هوازی2 هوازی (1
 ( هیچکدام4 ( هردو3
در نتیجه تنفس هوازی کدام مواد به حیث مواد اضافی به وجود  .589

 می آیند؟
 ( اکسیجن2 ( گلوکوز1

3) 2CO 2و  1( 4 و آب 
تنفس حجروی در حقیقت تنفس هوازی است که در چند مرحله  .590

 صورت می گیرد؟
 ( دوران کربس2 ( گالیکولیز1
 هرسه (4 جیر انتقال الکترون( زن3
در مرحله گالیکولیز در اثر اکسیدیشن کاربوهایدریت چه حاصل  .591

 می شود؟
 ( پیپتدها2 ( امینو اسید1
 ( اکسیجن4 پایرویک اسید (3
در مرحله گالیکولیز کاربوهایدریت چگونه به پایرویک اسید  .592

 تبدیل میشود؟

 2Oموجودیت  ( در2O 2( در عدم موجودیت 1
 3و  1 (4 ( تحت فعالیت انزایم ها3
 عملیه گالیکولیز در کدام قسمت حجره انجام می شود؟ .593
 ( هستچه2 ( هسته1
 ( مایتوکاندریا4 سایتوپالزم (3
 ATPدر عملیه گالیکوز از یک مالیکول گلوکوز چند مالیکول  .594

 حاصل میشود؟
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 مالیکول 2 (2 کولمالی 3( 1
 مالیکول 6( 4 مالیکول 4( 3
 برای تنفس حجره سه مرحله را نشان داد؟ Eکدام کیمیادان  .595

1) KrepsH. 2 )Devy 
 ( واگز4 ( براون3
 دوران کربس و زنجیر انتقال الکترون در کجا صورت می گیرد؟ .596
 میتوکاندریا (2 یک ریتیکولم( اندوپالزم1
 ( لیزوزوم4 ( هستچه3
در دوران کرپس و زنجیر انتقال الکترون به کدام عنصر ضرورت  .597

 است؟

1) 2O 2 )2N 

3 )Mg 4 )2CO 

تبدیل  2COو  وقتی یک مالیکول گلوکوز به طور مکمل به آب .598
 تولید می گردد؟ ATPگردید چقدر 

1 )36 ATP 2) 35 ATP 
3 )40 ATP 4 )45 ATP 

کدام مرحله مختل می نباشد اول  2Oهرگاه در محیط حجره  .599
 گردد؟

 ( گالیکولیز2 ( زنجیر الکترون1
 درست است 1 (4 ( دوران کربس3

 2Oکدام مرحله از تنفس حجروی می تواند تا مدتی بدون  .600
 عمل نماید؟

 CycleKreps( 2 ( زنجیر انتقال الکترون1
 ( هیچکدام4 گالیکولیز (3
 ی انرژی نسبتاً ................. به وجود می آید.در تنفس غیر هواز .601
 کم (2 ( زیاد1
 ( فرقی با هوازی ندارد4 ( زیادتر3
 کدام یک از موارد زیر یک تنفس غیر هوازی است؟ .602
 ( دوران کربس2 ( تخمر1
3 )onFermentati 4) 1  3و 
 تخمر به چند قسم است؟ .603
 قسم 3( 2 قسم 2 (1
 وناگون( اقسام گ4 قسم 4( 3
 در تخمر الکولی قند به چی مبدل می گردد؟ .604
 الکول (2 ( لکتیک اسید1
 ( پنیر4 ( ماست3
 عملیه تخمر به واسطه کدام اجسام صورت می گیرد؟ .605
 yeast( 2 ( بکتریا1
 همه (4 ( خمیرمایه3
از تخمر لکتیک اسید در ساختن کدام محصوالت کارگرفته می  .606

 شود؟
 ست( ما2 ( شیر1
 همه (4 ( پنیر3

 2COوخارج نمودن  2Oکدام نوع تنفس عبارت از گرفتن  .607
 است؟

 ( تنفس شش2 ( تنفس حجروی1

 درست است 2 (4 ( هردو3
 در تنفس حجروی چه تولید می شود؟ .608
 انرژی (2 ( انزایم ها1
 ( هیچکدام4 ( حرکت3
 .. است.ترکیب ضیایی یک عمل ...... .609
 تعمیری (2 ( تخریبی1
 ( هیچکدام4 ( هردو3
 در عملیه تنفس حجروی موا دخام چه می باشد؟ .610

 2CO( 2 ( آب1
 2و  1( 4 گلوکوز (3
 کدام عملیه زیر از طرف روز صورت می گیرد؟ .611
 ترکیب ضیایی (2 ( تنفس حجروی1
 ( هیچکدام4 ( تنفس توسط شش3
 صحیح است؟ کدام یک از جمالت زیر .612
 ( تنفس حجروی کامالً بر عکس ترکیب ضیایی است.1
 ( تنفس حجروی و ترکیب ضیایی یکسان هستند.2
 ( ترکیب ضیایی بر عکس تنفس حجروی است.3
 3و  1 (4
)وقتیکه حجره به حد معین میرسد سطح و حجم آن زیاد شده  .613

 تقسیم می نماید( ابراز نظر کیست؟
 Virchow (2 ( شیر1
 ( چادویک4 ( هیوگنز3
کدام یک از حجرات زیر همیشه به طور فعال در حال تقسیم می  .614

 باشند؟
 ( حجرات زیر جلد2 ( حجرات کرویات سرخ خون1
 همه (4 ( حجرات سیستم تکثری3
 بدن حیوانات فقاریه دارای چند نوع حجره است؟ .615
 نوع 3( 2 نوع 2 (1
 ( انواع مختلف4 نوع 4( 3
 چند قسم است؟ تقسیم حجروی به .616
 قسم 5( 2 قسم 3( 1
 قسم 2 (4 قسم 6( 3
 در کدام نوع تقسیم مراحل نامکمل میتوسس دیده می شود؟ .617
 Amitosis( 2 ( تقسیم مستقیم1
 2و  1 (4 ( تقسیم غیر مستقیم3
 در کدام یک از حجرات زیر تقسیم مستقیم دیده می شود؟ .618
 ف( حجرات غضرو2 ( موجودات یک حجروی1
3 )Cartilage 4) همه 
 تقسیم غیر مستقیم به کدام انواع می باشد؟ .619
 ( امیتوسس2 ( میتوسس1
 3و  1 (4 ( میوس3
 دوران حجروی چند مرحله دارد؟ .620
 مرحله 5 (2 مرحله 4( 1
 مرحله 2( 4 مرحله 3( 3
مرحله ابتدایی یا اولی یا انترفیز چند فیصد زندگی حجره را  3در  .621

 یرد؟در برمی گ
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1% )50 2% )40 
3) %90 4% )95 

در مرحله اولی رشد یا  .622 1G در حجره چه اتفاقی رخ میدهد؟ 
1 )DNA حجره رشد نموده بزرگ میشود (2 کاپی میشود 
 ( همه4 ( برای تقسیم مساعد می گردد3
 اپی می نماید عبارت از:مثل خود را ک DNAمرحله یی که  .623
 ( مرحله ساختن و ترکیب2 ( مرحله دوم نمو1

3 )Synthesis 4) 2  3و 
در کدام مرحله برای تقسیم هسته و ساختن مایتوکاندریا و غیره  .624

 حجره زمینه مساعد می گردد؟

مرحله دوم نمو  (1 2G 2میتوسس ) 

اولی رشد و نمو  ( مرحله4 ( سایتوکینسس3 1G 
در دوران حجره .......... گذشتن از یک مرحله به مرحله دیگر را  .625

 کنترول می کند؟
 ( مرحله ساختن یا ترکیب2 ( نقطه کنترول1
3 )intCheckpo 4) 1  3و 
 تنظیم دوران حجره در چند نقطه زمانی صورت می گیرد؟ .626
 نقطه 3ر د (2 نقطه 2( در 1
 نقطه 1( در 4 نقطه 5( در 3
 در نقطه رسیدن و یاکنترول.............. مختلف فعالیت می نمایند. .627
 پروتین ها (2 ( انزایم ها1
 ( همه4 ( ویتامین ها3
در تقسیم میتوسس یا غیر مستقیم در هسته حجره مادری  .628

 کروموزوم ها:
 دو چند می گردند (2 ( نصف میشوند1
 ( سه چند می شود4 ( ثابت می مانند3
درحجره جدید که در اثر تقسیم میتوسس بوجود آمده و عیناً  .629

 خواص حجره مادری را دارا اند عبارت اند از:
 ( حجرات اولی2 ( حجرات دختری1
3 )llsDaughterce 4) 1  3و 
 عملیه میوسس دارای چند مرحله می باشد؟ .630
 مرحله 5( 2 مرحله 3( 1
 حلهمر 6( 4 مرحله 4 (3
در کدام مرحله حجره به حد اعظمی رسیده، غشای هستوی و  .631

 هستچه وجود دارد؟
 ( پروفیز2 انترفیز (1
 ( انافیز4 ( میتافیز3
 مرحله اولی میتوز عبارت است از: .632
 پروفیز( 2 ( انترفیز1
 ( سایتوکنیسس4 ( انافیز3
در بروفیز کروماتین شکل تارهای دراز را به خود می گیرند و به  .633

 یاد می گردند؟چه نام 
 ( کرومویر2 کروموزوم (1
 ( کروماتید4 ( سنترومیر3
زمانی که ضخامت کروموزوم ها زیاد شده و کوتاه شوند به کدام  .634

 نام یاد می گردند؟

 ( سنترومیر2 ( کروماتید1
 ( کروماتین4 کرومومیر (3
در کدام مرحله سنتروزوم به دو سنتریول تقسیم شده به قطبین  .635

 را تشکیل میدهند؟ حرکت و شعاع استر
 ( انافیز2 پروفیز (1
 ( تیلوفیر4 ( میتافیز3
ساختمان رشتوی را به وجود می آورند هر  هرکرموموزم دو .636

 کدام آن ها به چه نام یاد می گردند؟
 ( کروماتین2 ( کرومومیر1
 ( همه4 کروماتید (3
کروماتید ها طوالً با هم چسپیده می باشند که نقطه اتصال آن  .637

 از:عبارت است 
 سنترومیر (2 ( کرومومیر1
 ( کروماتین4 ( جن3
در کدام مرحله میتوسس کروموزوم شکل واضح گرفته در قسمت  .638

 سنترومیر با نقطه دوک تماس پیدا می کند؟
 میتافیز (2 ( انافیز1
 ( تیلوفیز4 ( پروفاز3
در کدام مرحله در قسمت سنترومیر هر کروموزوم به دو بخش  .639

 بض می شوند؟جدا و به طرف قطب ها منق
 انافیز (2 ( میتافیز1
 ( انترفیز4 ( تیلوفیز3
 در کدام مرحله کروموزوم شکل زاویه را میگیرد؟ .640
 ( پروفاز2 ( انترفیز1
 انافیز (4 ( میتافاز3
 طویل ترین مرحله تقسیم میتوسس کدام هست؟ .641
 ( انافیز2 ( انترفیز1
 تیلوفیز (4 ( میتافیز3
برای بار دوم به وجود در کدام مرحله غشای هستوی و هستچه  .642

 می آیند؟
 ( میتافیز2 ( انترفیز1
 تیلوفیز (4 ( انافیز3
 تقسیم سایتوپالزم را چه می گویند؟ .643
 ( امیتوسس2 ( میتوسس1
 سایتوکنیسس (4 ( میوسس3
 در ختم کدام مرحله در هسته دختری به وجود می آیند؟ .644
 ( میتافیز2 ( پروفیز1
 تیلوفیز (4 ( انافیز3
 و نباتی در تقسیم مواد سایتوپالزمی: در حجرات حیوانی .645
 ( تفاوتی ندارد2 تفاوت دیده می شود (1
 ( سایتوپالزم حجره نباتی تقسیم نمی شود3
 ( هیچکدام4
 در حجره نباتی سایتوپالزم چگونه تقسیم میگردد؟ .646
 ( درز یا فرو رفته گی ایجاد می شود1
 در وسط دیوار سلولوزی ساخته می شود (2
 سیم نمی شود( سایتوپالزم تق3
 ( همه4
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 میوسیس به چه معنا می باشد؟ .647
 ( زیاد شدن2 کم یا کمی (1
 ( ثابت ماندن4 ( مضاعف شدن3
 میوسز تقسیم کدام حجرات را گویند؟ .648
 جنسی (2 ( جسمی1
 ( هیچکدام4 ( جسمی و جنسی3
کدام نوع تقسیم در موجودات زنده که به صورت زوجی تولید  .649

 مثل می کنند به وجود می آید؟
 میوسس (2 میتوسس (1
 ( همه4 ( امیتوسس3
 در اثر عملیه میوسس در حیوانات چه به وجود می آید؟ .650
 ( گمیت ها2 ( حجرات جنسی1
 2و  1 (4 ( سپور ها3
در دوران عملیه میوسیس از یک حجره مادری چند حجره  .651

 دختری به وجود می آید؟
1 )2 2) 4 
3 )5 4 )6 
 به حجرات مادری:در عملیه میوسیس حجرات جدید به مقایسه  .652
 نصف تعداد کروموزوم دارند (2 برابر کروموزوم دارند 2( 1
 برابر کروموزوم دارند 4( 4 برابر کروموزوم دارند 3( 3
 عملیه میوسیس در چند مرحله تکمیل میشود؟ .653
1) 2 2 )3 
3 )4 4 )5 
 در میوسیس اول پروفیز به چند مرحله تقسیم گردیده است؟ .654
1 )1 2 )3 
3) 5 4 )4 
 انجام میشود؟ (Crossing Over)کدام مرحله از میوسیس در  .655
 1( تیلوفیز2 2( پروفیز 1
 1( میتافیز4 1پروفیز (3
 کروموزوم های همولوگ: 1در پروفیز  .656
 ( نصف می شوند2 جوره می شوند (1
 برابر می شوند 3( 4 ( چند برابر می شوند3
 میوسس دوم عیناً مانند کدام عملیه صورت می گیرد؟ .657
 میتوسس (2 اول ( میوسس1
 درست است 1( 4 ( امیتوسسس3
 در عملیه میوسس کروموزم ها حالت .......... را دارند. .658
 ( هپلویید2 ( دیپلویید1

3 )Haploid 4) 2  3و 
 انسان چند عدد کروموزوم دارد؟ .659
1 )45 2) 46 
3 )47 4 )58 
وره( از تعداد کروموزوم که در انسان وجود دارد چه تعداد )ج .660

 است؟
1) 23 2 )25 
3 )27 4 )28 
 در میوسس و میتوسس چند فرق مهم موجود است؟ .661
1 )1 2) 2 

 ( فرقی وجود ندارد4 3( 3
در کدام نوع تقسیم کروموزوم ها دو چند کروماتیدها غلیان نمی  .662

 شوند و این عمل بعداً واقع می شود؟
 ( میتوسس2 میوسس (1
 ( سایتوکنیس4 ( امیتوسس3
م کروموزوم ها عرض دو چند شدن باهم یکجا و در کدام تقسی .663

 پهلو به پهلو واقع می شوند؟
 ( امیتوسس2 ( میتوسس1
 درست است 3 (4 ( میوسس3
 علمی که از حیوانات بحث می کند به نام .......... یاد می شود؟ .664
1 )Botany 2) Zoology 
3 )Micro Biology 4 )1  2و 
665. Logy به چه معناست؟ 
 ( بیان2 ( حیوان1
 3و  2 (4 ( علم3
 در جهان تقریباً چه تعداد حیوان شناخته شده است؟ .666
 زیادتر از یک میلیون  (2 ( یک میلیون1
 ( بیش از دو میلیون4 ( دو میلیون3
حیوانات از نظر داشتن و نداشتن استخوان ها به کدام گروپ  .667

 تقسیم می شوند؟
 ( کوچک و بزرگ2 فقاریه و غیر فقاریه (1
 ( همه4 ر( نرم تن و استوا3
 حیوانات فقاریه فاقد ................ می باشند. .668
 ( اطراف علیا2 استخوان و مهره های کمر (1
 ( همه4 ( اطراف سفلی3
 اکتوپوس تا چند متر می رسد و عضو کدام فایلم می باشد؟ .669
 متر، نرم تنان 18( 2 متر، خارپوستان 15( 1
 3و 2 (4 متر، مولسکا18( 3
 ی در کجا پیدا می شوند؟نرم تنان از لحاظ زندگ .670
 ( ساحات بسیار عمیق2 ( از استوا تا قطبین1
 همه (4 ( در آبهای شیرین و خشکه3
 مولسکا کلمه التین بوده از چه گرفته شده و معنی آن چیست؟ .671
1) Mollis2 ، نرم تن )Mantleتن نرم ، 
3 )Mollisهیچکدام4 ، تن سخت ) 
 بدن نرم تنان ازچند قسمت ساخته شده است و کدام ها اند؟ .672
 قسمت)سر، پای، شکم( 3 (2 قسمت)سر، گردن، شکم( 3( 1
 ( همه4 قسمت)سر، سینه، شکم( 3( 3
 نرم تنان تناظر چند جانبه دارند؟ .673
1) 2 2 )5 
 ( بدنشان متناظر نیست4 ( تناظر شعاعی3
 ردد؟غشای نرم تنان به چه نام یاد می گ .674
 منتل (2 ( کیوتیکل1
 ( کیوتین4 ( اپی درمس3
 غشا )منتل( نرم تنان از چه ساخته شده  است؟ .675
 ( سودیم کاربونیت2 کلسیم کاربونیت (1
 ( کلسیم کلوراید4 ( فاسفیت3
 در نرم تنان رادیوال کدام وظایف را اجرا می کنند؟ .676
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 ( دندان2 ( زبان1
 2و  1 (4 ( لعاب دهن3
 های زیر را دارند؟ نرم تنان کدام سیستم .677
 ( تنفسی و اطراحی2 ( سیستم هاضمه و عصبی1
 همه (4 ( دوران خون3
 دوران خون نرم تنان چگونه است؟ .678
 ( بسته2 باز است (1
 ( هیچکدام4 ( ندارند3
 کدام نوع نرم تنان دوران خون آنها بسته است؟ .679
 پادر سران (2 ( شکم پایان1
 ( همه4 ( بی سران3
 تنفس می نمایند؟ نرم تنان از چه طریقی .680
 ( برانشی 2 ( جلد1
 2و1 (4 ( شش3
 برانشی نرم تنان در کجا واقع می باشد؟ .681
 ( در شکم2 ( در سر1
 در منتل (4 ( در سینه3
 تعداد گرده های نرم تنان چه تعداد است؟ .682
 جوره 2( 2 عدد 3( 1
 جوره 1( 4 عدد 2یا  1 (3
 در نرم تنان کدام مواد را در منتل می چکانند؟ .683
 ( مواد بیکاره2 اد اضافی( مو1
 2و  1 (4 ( مواد تصفیه شده3
 نرم تنان چند جوره عقدات عصبی دارند؟ .684
 جوره 2( 2 جوره 3( 1
 جوره 6( 4 جوره 4 (3
 عقدات عصبی در نرم تنان کجا واقع می باشند؟ .685
 ( پای2 ( سر1
 همه (4 ( شکم3
 کدام اعضای حسی در نرم تنان موجود است؟ .686
 ( المسه2 ( شامه1
 همه (4 صره و توازن( با3
687. Coelom چیست؟ 
 خالیگاه بدن (2 ( غشای بدن1
 ( هیچکدام4 ( صدف موجود3
 کدام گزینه از مشخصات عمده نرم تنان است؟ .688
 ( شکم2 ( سر1
 صدف (4 ( پای3
 صدف در حقیقت سکلیت ........ است. .689
 ( خارجی2 ( داخلی1
 درست است 2 (4 ( هردو3
 ام نرم تنان است؟حلزون از جمله کد .690
 ( پادرسران2 شکم پایان (1
 ( بی سران4 ( سنالوتورکس3
 در سر حلزون چند عدد شاخ معلوم می شود؟ .691
 عدد 2 (2 عدد 1( 1
 عدد 4( 4 عدد 3( 3

 در نوک شاخ های دراز حلزون کدام اعضایش موقعیت دارد؟ .692
 چشم ها (2 ( اعضای حسی1
 ( عضوی بویایی4 ( عضو ذایقه3
 زندگی می کند؟حلزون در کجا  .693
 ( باغ ها2 ( جاهای سبز1
 همه (4 ( کردهای گندم و شبدر3
 قشر ندارد به چه نام یاد می گردد؟آن نوع حلزون که  .694
 ( جوک2 ( گوگ1
3 )Slug 4) 1  3و 

یی دوکفه  .695 Bivalva از جمله کدام کالس می باشند؟ 
 ( پولی سیپودا2 ( سفالوتوراکس1
 3و  2 (4 ( پای تبرمانند3
 صدف در نرم تنان از چند طبقه ساخته شده است؟ .696
1 )2 2 )4 
3) 3 4 )6 
کدام طبقه صدف مانند منشور طبیعی بوده از کلسیم کاربونیت  .697

 ساخته شده است؟
 طبقه وسطی (2 ( طبقه فوقانی1
 درست است 3( 4 ( قسمت داخلی3
وی دارد که به قسمت داخلی صدف به نام ............. جسم عض .698

 جالی نور شکل خاص میدهد.
 ( کیوتین2 ( کنکیولین1
3 )eConchiolin 4) 1  3و 
 پوش داخلی صدف چه وظیفه یی را انجام می دهد؟ .699
 ( ترمیم صدف2( دادن شکل خاص به جالی نور1
 همه (4 ( ساختن مروارید3
 گوشت بعضی نرم تنان از کدام نقطه نظر اهمیت دارند؟ .700
 ( داشتن آیودین2 اشتن مواد معدنی( د1
 همه (4 ( از نگاه ساختن مروارید3
بدن کدام فایلم از حیوانات از حلقه های مسلسل ساخته شده  .701

 است؟
1) Annelid 2 )Molluska 
3 )matalEchinoder 4 )1  2و 
کجا پیدا می حیوانات شامل فایلم کرم های حلقوی اکثراً در  .702

 شوند؟
 ( ابحار2 ( آب های شیرین1
 همه (4 ( جاهای مرطوب3
 بدن کرم های حلقوی از چه پوشانیده شده است؟ .703
 کیوتیکل (2 ( کیوتین1
 ( منتل4 ( صدف3
 دوران خون کدام حیوانات زیر بسته است؟ .704
 ( پادر سران2 ( نرم تنان1
 3و  2 (4 ( کرم های حلقوی3
 می کنند؟کرم های حلقوی چگونه تنفس  .705
 ( بواسطه شش2 بواسطه جلد و برانشی (1
 ( همه درست است4 ( بواسطه نفریدا3
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 عضو اطراحی کرم حلقوی عبارت از...... .706
 ( تیوپ مالپیکر2 ( یک جوره نفرید1

3 )Nephridia  4) 1  3و 
 عبارت است از: حلقوی سیستم عصبی کرم های .707
 ی دو الیه بطنی( تناب عصب2 ( یک جوره، عقده نفری1
 ( هیچکدام4 هردو (3

کرم زمینی  .708 wormEarth از کدام کالس می باشند؟ 
1) aOligochaet 2 )ChaetaPoly 
3 )Hiradinea 4ارک انالیدا ) 
 اولیگو شتیا کدام معنا را افاده می کند؟ .709
 ( شیتای زیاد2 شیتای کم (1
 ( همه4 یتا ندارد( ش3
به استثنای حلقه اول و آخر در هر حلقه کرم زمینی چند جوره  .710

 شیتا دیده می شود؟
 جوره 3( 2 جوره 2( 1
 جوره 5( 4 جوره 4 (3
 کدام گزینه از مشخصات کرم زمینی است: .711
  ( استوانه طویل و حلقه حلقه1
 ( سرواعضای حسی مشخص ندارند2
 اند( به واسطه کیوتیکل پوشانده شده 3
 همه (4
 در کرم زمینی بین کدام حلقه ها ساختمان کلیتلیوم قرار دارد؟ .712
 37تا  31( 2 40تا  30( 1
 39تا  33( 4 37تا  32 (3
713. Clittellum چه وظیفه در کرم زمینی دارد؟ 
 ( عضو بینایی2 ( عضو حسی1
 ( همه4 عظم انکشاف تخم (3

جوک  .714 leeches دام فایلم است؟از جمله ک 
 ( نرم تنان2 کرم های حلقوی (1
 ( پوریفیرا4 ( خارپوستان3
 طول بدن جوک ها به چند انج میرسد؟ .715
 انچ 6تا  4 (2 انچ 6تا  3( 1
 انچ 7تا  4( 4 انچ 7تا  5( 3
 تعداد حلقه های بدن جوک ها: .716
 حلقه 32( 2 حلقه 34( 1
 حلقه 35( 4 حلقه 33 (3
 جوک ها موی یا شیتا: .717
 ( زیاد دارند2 ارند( کم د1
 ( بسیار کم دارند4 ندارد (3
 جوک ها چند چوشک دارند؟ .718
1 )3 2) 2 
3 )1 4 )4 
 جوک های می توانند چند برابر وزن خود خون را جذب کنند؟ .719
 برابر 3زیاد تر از  (2 برابر 2( 1
 برابر 5( 4 برابر 3( 3
 کرم های حلقوی چه اهمیتی را دارا می باشند؟ .720

 غذایی را تشکیل می دهند( یک حلقه زنجیر 1
 غذایی خوب حیوانات بحری اند( 2
 ( سبب حاصل خیزی می شوند3
 همه (4
 ایکاینودرم به چه معنا است؟ .721
 ( حلقه و جلد2 خاروجلد (1
 ( نرم و جلد4 ( بند و جلد3
 خارهای جلد خارپوستان از چه ساخته شده است؟ .722
 کلسیم کاربونیت  (2 ( کلسیم فاسفیت1
 وتین( پر4 ( سیلیکان3
 خارپوستان چگونه زندگی می کنند؟ .723
 ( ساکن اند2 ( به طور آزاد1
 همه درست است (4 ( بعضی شنا کننده اند3
 کدام مشخصات در مورد خارپوستان صدق می کند؟ .724
 جانبه دارند 5( تناظر 2 ( تناظر شعاعی دارند1
 ( الروای آنها تناظر دو جانبه دارند3
 همه (4
 است از:دوران خون خارپوستان عبارت  .725
 ( بسته2 شعاعی (1
 ( هیچکدام4 ( باز3
 کدام گزینه زیر از مشخاصت خارپوستان نمی بشاد؟ .726
 ( اسکلیت آهکی دارند1
 ( سیستم انتقال آب دارند2
 ( بدن شان بواسط اپی درمس پوشانیده شده3
 بدن شان توسط کیوتیکل پوشانیده شده است (4
 تولید مثل در خارپوستان عبارت است از: .727
 ( چوچه زا هستند2 م می گذارند( تخ1
3 )viviparous 4) همه 
 کدام یک از موجودات زیر استحاله دارند؟ .728
 ( ستاره بحری2 ( حلزون1
3 )starsea 4) 2  3و 
در قسمت باالی و پائینی در هر دو طرف در قسمت مرکزی بدن  .729

 ستاره بحری چه وجود دارد؟
 ساختمان حلقوی (2 ( ساختمان گرد1
3 )Disc 4) همه 
 دهن ستاره بحری واقع شده؟ Discدر کدام قسمت  .730
 ( قسمت باالیی2 قسمت پایانی (1
 ( همه4 ( در انتهای شعاع ها3
 دهن ستاره بحری به چه نام یاد می گردد؟ .731
 ( منتل2 ( رادیوال1
 ( چوشک4 اورل (3
 مفصلیه را به چه نام یاد می کنند؟فایلم حیوانات  .732
 ( ایکاینودرماتا2 ( آرتوپودا1
3 )peetjoin 4) 1  3و 
در فایلم حیوانات مفصلیه بزرگ آن خرچنگ بوده و طول آن  .733

 به چند متر میرسد؟
 متر 2( 2 متر 3 (1
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 متر 1( 4 متر 4( 3
 اسکلیت خارجی آرتروپودا از چه پوشانیده شده؟ .734
 مواد شیتنی شاخی (2 مس( اپی در1
 ( منتل4 ( کیوتیکل3
 بدن آرتروپودا از کدام قسمت ها ساخته شده است؟ .735
 ( سر، گردن و پا2 سر، سینه و شکم (1
 ( سر، شکم و پا4 ( سر، سینه و پا3
 سفالوتوراکس به کدام نوع مفصلیه ها گفته می شود؟ .736
 ( سرو شکم یکجا دارند2 ( سرو گردن یکجا دارند1
 ( پای ندارند4 یکجا دارند سروسینه (3
 سیستم دوران خون مفصلیه ها: .737
 ( بسته است2 باز است (1
 ( شعاعی است4 ( قوسی است3
در مفصلیه ها خون بوسیله شریان انتقال داده شده و پس بوسیله  .738

 رگها مع نمی شوند و چگونه به قلب می آید؟
 ( به واسطه خالیگاه خون2 ( به واسطه ورید ها1
3 )Hemocoel 4) 2  3و 
 در خون مفصلیه ها عوض هیموگلوبین چه وجود دارد؟ .739
 Hemocoel( 2 هیموسیانین (1
 ( شحم4 ( پروتین3
 هموسیانین به خون رنگ ............ می دهد؟ .740
 آبی (2 ( سرخ1
 ( زرد4 ( بنفش3
 استحاله در مفصلیه ها چگونه است؟ .741
 ( نا مکمل است2 ( مکمل است1
 در بعضی مکمل و در بعضی نا مکمل است (3
 ( استحاله ندارند4
 فایلم آرتروپودا به چند صنف تقسیم شده است؟ .742
1 )3 2 )5 
3) 4 4 )6 
 از کدام کلمه گرفته شده است؟ Crustaceanصنف قشریه یا  .743
 ( انالیوز )نرم و مالیم(2 ( کرستا )نرم و مالیم(1
 ( کرستا )خار(4 کم(ف محکرستا )پوش یا غال (3
 کدام یک از موجودات زیر در صنف قشریه ها شامل اند؟ .744
 ( خرچنگ معمولی2 ( خرچنگ آبهای شیرین1
 همه (4 ( شرمپ3
سینه سخت پوستان از چند حلقه آزاد یا چسپیده ساخته شده  .745

 است؟
 حلقه 6تا  2 (2 حقله 6تا  3( 1
 حلقه 8تا  2( 4 حلقه 7تا  2( 3
 نفس را به وسیله کدام عضو اجرا می کنند؟سخت پوستان عملیه ت .746
 برانشی (2 ( شش ها1
 ( تراکیا4 ( سپایریکل3

از رخرچنک د .747 fishGray  در کجا زیست نموده و طول آن
 چقدر است؟

 متر 12( آب های شیرین، 2 متر 14( آب های شور، 1

 متر 16( خشکه، 4 متر 15آب های شیرین،  (3
 همه شامل کدام صنف اند؟ مگس، ملخ، کیک، پشه .748
 ( صنف حشرات2 ( صنف قشریه ها1
3 )tsInClass sec 4) 2  3و 
 علم حشره شناسی به چه نام یاد می گردد؟ .749
 ( فایکولوژی2 انتومولوژی (1
 ( مایکروبیولوژی4 ( اکیتولوژی3

 قسمت زیاد حیوانات غیر فقاری را .......... تشکیل میدهد؟ .750
 خت پوستان( س2 ( خارپوستان1
 ( نرم تنان4 حشرات (3
 بدن حشرات از چند قسمت ساخته شده است؟ .751
1 )2 2) 3 
3 )4 4 )5 
 در سر حشرات چند جوره آنتن )شاخها( موجود است؟ .752
 جوره 1 (2 جوره 2( 1
 جوره 4( 4 جوره 3( 3
 
 سینه حشرات از چند حلقه ساخته شده است؟ .753
 حلقه 6( 2 حلقه 2( 1
 حلقه 11( 4 حلقه 3 (3
 حشرات دارای چند حلقه می باشد؟ شکم .754
 حلقه 12( 2 حلقه 11 (1
 حلقه 10( 4 حلقه 15( 3
 حشرات بواسطه کدام وسیله تنفس می کند؟ .755
 ( سپایریکل ها2 ( تراکیا1
 همه (4 ( برانشی ها3
 کدام جواب در رابطه به دوران خون حشرات درست است؟ .756
 ( یک شریان پیشروی دارند2 قلب نازک دارند( 1
 همه (4 گها و ورید ها دارند( موی ر3
 حشرات عملیه اطراح را چگونه اجرا می کنند؟ .757
 ( توسط خالیگاه بدن2 ( توسط منتل1
 درست است 3 (4 ( توسط دو تیوپ مالپیکی3
 کدام اعضا در حشرات وجود دارد؟ .758
 ( اعضای حسی2 ( سیستم عصبی1
 2و  1 (4 (دوران خون شعاعی 3
 دارند.حشرات القاح ...................  .759
 ( خارجی2 داخلی (1
 ( هیچکدام4 ( هردو3
عملیه نمو و انکشاف گمیت مونث بدون یکجا شدن گمیت مذکر  .760

 و مونث به چه نام یاد می گردد؟
 Regeneration( 2 ( پارتینوجنس1

3 )Parteno genisis 4) 1  3و 
 ملخ دارای چند عدد چشم می باشد؟ .761
 چشم مرکب 8و  چشم ساده 3( 2 چشم ساده 3چشم مرکب و  2 (1
 چشم مرکب 6( 4 چشم ساده 2چشم مرکب و  1( 3
 یک جوره بال ملخ در کدام حلقه وجود دارد؟ .762
  ( در سینه پیشروی1
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 در قسمت وسطی سینه و حلقه آخری (2
 ( هچکدام4 ( در حلقه آخری3
 زنبور عسل استحاله: .763
 ( نامکمل دارد2 مکمل دارد (1
 ( هیچکدام4 ( استحاله ندارد3
 ل از نظر کارو وظیفه به چند قسم اند؟زنبور عس .764
 قسم 4( 2 قسم 2( 1
 قسم 5( 4 قسم 3 (3
 کدام گزینه وظیفه زنبوران کارگر نمی باشد؟ .765
 از ملکه و چوچه هایش( محافظت 2 ( ساختن کندو1
 تخم می گذارند (4 ( جمع آوری شیره3
 زنبور کارگر شیره گل ها را چگونه به کندو انتقال میدهد؟ .766
 ( در معده عسل2 خود( در دهان 1
3 )StomachNectar 4) 2  3و 
در معده زنبور عسل تحت تاثیر انزایم ها خاص آمده و مواد  .767

 قندی آن به کدام قندها تبدیل می شود؟
 روزست( دک2 ( مالتوز1
 3و  2 (4 ( لولوز3
 در عسل چند فیصد آب وجود دارد؟ .768
1% )15 2% )14 
3) %17 4% )18 
 د قندهای مختلف موجود می باشد؟در عسل چند فیص .769
1% )88.5 2) %77.5 
3% )65.5 4% )66.6 
 الروای کرم ابریشم تاری را از خود دور داده و چه می سازد؟ .770
 Cocoone( 2 ( غوزه1
 همه (4 درست است 2( 3
انده به چی م در غوزه دوره استراحت را گذشتالروای کرم ابریش .771

 تبدیل می شود؟
 ( بالغ میشود2 فیرهبه ش (1
 ( هیچکدام4 ( تخم3
 کدام پشه پرازیت مالریا انسان را انتقال میدهد؟ .772
 انافیل (2 ( ترای پانزما1
 ( لشمانیا4 ( فیلی فیلی3
 چشم کیک چگونه است؟ .773
 ساده (2 ( مرکب 1
 ( هیچکدام4 ( هردو3
 کیک در کجا تخم گذارد؟ .774
 ( باالی بدن میزبان2 ( در محیط زیست1
 2و  1 (4 ( در آب3
 کیک کدام مواد را می خورد؟ .775
 ( گل ها2 ( درختان1
 مواد عضوی گنده وخون حیوانات (3 .776
 2و  1( 4
 در صنف عنکبوت ها کدام موجودات زیر شامل اند؟ .777
 ( غوندل ها2 ( کنه ها1
 همه (4 ( گژدم3

کدام یک از موجودات زیر سر و سینه شان یکجا و به نام  .778
 سفالوتوراکس یاد می شوند؟

 ( کیک2 وت هاعنکب (1
 ( زنبورها4 ( پشه ها3
 کدام گزینه در مورد عنکبوتها صحیح است؟ .779
 ( شاخ ندارند2 جوره پای دارند 4( شکم آنها 1
 همه (4 ( االشه پائینی ندارند3
 عنکبوت ها تنفس را ذریعه کدام اعضا اجرا می نمایند؟ .780
 ( نل های هوایی2 ( شش ها کتاب مانند1
 همه (4 ( برانشی ها3
 طراح در عنکبوت ها چگونه است؟عمل ا .781
 ( ذریعه تیوب های جوره یی مالپگی1
 غده های کوکسال( 2
 ( نفریدا3
 2و  1 (4
 سیستم عصبی در عنکبو ها عبارت است از: .782
 ( عقدات عصبی2 ( گره های کمر1
 3و  1 (4 ( طناب عصبی شکم3
 کدام حواص در جوالگگ قوی است؟ .783
 حس دید (2 ( حس بویایی1
 ( حس ذایقه4 ( حس شنوایی3
 جوالگگ چند چشم و پای دارد؟ .784
 جوره پای 3چشم،  7( 2 جوره پای 2چشم،  8( 1
 جوره پای 4چشم،  5( 4 جوره پای 4چشم،  8 (3
 کدام نوع جوالگگ بزرگتر می باشد؟ .785
 جنس مونث (2 ( جنس مذکر1
 درست است 2( 4 ( تفاوتی ندارند3
 اکثر انواع جوالگگ ها چند سال عمر دارند؟ .786
 سال 1 (2 الس 2( 1
 سال 4( 4 سال 3( 3
 گژدم دارای چند پای می باشد؟ .787
1 )6  2) 8 
3 )10 4 )12 
در دو جانب پیشروی بدن گژدم چند جوره چشم مثل دانه های  .788

 سیاه موقعیت دارند؟
 جوره 4تا  1( 2 جوره 6تا  2( 1
 جوره 5تا  1( 4 جوره 5تا  2 (3
 قدرت دید گژدم ............. است. .789
 زیاد( 2 ( قوی1
 ( نمی بینند4 ( کم3
 شکم گژدم دارای چند حلقه می باشد؟ .790
 حلقه 5( 2 حلقه 3( 1
 حلقه 8( 4 حلقه 7 (3
به دو طرف کدام حلقه ها در گژدم سوراخ های تنفسی موقعیت  .791

 دارد؟
1 )2 ،3 ،4 ،5 2 )1 ،2 ،4 ،6 
 ( هیچکدام4 6، 5، 4، 3 (3
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 لقه تشکیل شده است؟دم گژدم از چند ح .792
 حلقه 5 (2 حلقه 4( 1
 حلقه 2( 4 حلقه 6( 3
 از دم گژدم کدام کانال عبور کرده است؟ .793
 ( کانل هضمی2 ( کانال اطراحی1
 درست است 2 (4 ( کانال تنفسی3
 خوراک گژدم ها چه می باشد؟ .794
 ( مورچه ها2 ( عنکبوت و پروانه ها1
 همه (4 ( هزارپاها3
 چوچه های گژدم در چند نوبت از بدن مادر خارج می شوند؟ .795
 نوبت 2در  (2 نوبت 3( در 1
 نوبت 4( در 4 نوبت 1( در 3
چوچه های گژدم تقریباً تا چه مدتی در پشت مادر بدون حرکت  .796

 می باشند؟
 ماه 1( 2 روز 2( 1
 هفته 2( 4 هفته 1 (3
 صدپاها چند جوره االشه باالیی و پایینی دارند؟ .797
 یک جوره االشه پائینی و دو جوره باالیی (1
 باالیی و یک جوره پایینی ( یک جوره االشه2
 جوره االشه باالیی 2( 3
 ( دو جوره االشه پایینی4
 تعداد حلقه در صدرپاها به چه تعداد میرسد؟ .798
 160تا  15( 2 100 1تا 16( 1
 130تا  13( 4 173تا  15 (3
 چند سانتی متر طول دارد؟صد پای مناطق حاره  .799
 12تا  10 (2 10تا  9( 1
 درست است 3( 4 14تا  12( 3
 صد پاها حیوانات ........... هستند. .800
 ( گیاه خوار2 گوشت خوار (1
 ( همه چیز خواور4 ( گوشت خوار و گیاه خوار3
 هزار پاها در سر خود چند جوره چشم دارند؟ .801
 دو جوره (2 ( یک جوره1
 ( چشم ندارند4 ( سه جوره3
 سینه هزار پا چند حلقه دارد؟ .802
1 )3 2) 4 
3 )100 4 )1000 
 ا از چند جوره حلقه ها تشکیل گردیده است؟شکم هزار پاه .803
 جوره حلقه 99تا  15( 2 جوره حلقه 100تا  10( 1
 جوره حلقه 90تا  30( 4 جوره حلقه 100تا  20 (3
 در هر حلقه هزار پا چند جوره پا وجود دارد؟ .804
 جوره 2 (2 جوره 1( 1
 جوره 5( 4 جوره 3( 3
 هزار پا ها حیوانات ....... هستند؟ .805
 گیاه خوار (2 ر( گوش خوا1
 ( هیچکدام4 ( هردو3
دهن نیم دایروی، حلقوم، مری، جاغور، سنگدان، روده و مخرج  .806

 قسمت های سیستم هاضمه کدام یک از موجودات زیر است؟

 ( ملخ2 ( حلزون1
 ( سولنتراتا4 کرم زمینی (3
 کدام یک از موجودات زیر سیستم هاضمه مکمل دارند؟ .807
 آرتروپودا (2 ( سولنتراتا1
 ( پوری فیرا4 ایکانیودرماتا( 3
آن عده نرم تنان که پای آنها در سرشان موقعیت دارد چگونه  .808

 دوران خون را دارا اند؟
 بسته (2 ( باز1
 ( هیچکدام4 ( هردو3
 اکثر حیوانات مفصلیه دارای چگونه دوران خون می باشند؟ .809
 ( دوران بسته2 دوران باز (1
 ( هیچکدام4 ( دوران خون ندارند3
 آنها عوض هیموگلوبین دارای ...... میباشد.یه ها خون در مفصل .810
 ( پروتین2 هیموسیانین (1
 ( شحم4 ( لمف3
 کرم های حلقوی دارای کدام دوران خون می باشند؟ .812
 ( دوران باز2 دوران بسته (1
 ( همه4 ( هیچکدام3
چند جوره رگهای قوسی که در قسمت قدامی بدن واقع اند و  .813

 می کنند در کرم های حلقوی موجود است؟ وظیفه قلب را اجرا
 جوره 5 (2 جوره 4( 1
 جوره 2( 4 جوره 7( 3
 آرتروپودا عملیه تنفس را به کدام وسیله به انجام میرساند؟ .814
 ( نل های تنفسی2 ( سطح بدن و برانشی1
 همه (4 ( شش های شبیه کتاب3
 ملخ در شکم خود سوراخ های تنفسی به نام ........ دارد. .815
 ( تیوپ مالپیگر2 ریکل( سپای1
 یک درست است (4 ( تراخیا3
 در کرم زمینی اعضای مشخص تنفسی: .816
 وجود ندارد (2 ( وجود دارد1
 ( هیچکدام4 ( هردو3
 نرم تنان توط چه عملیه یی اطراح را انجام میدهند؟ .817
 اعضای شبیه نفریدیا (2 ( تیوب مالپیگر1
 ( توسط جلد مرطوب4 ( سپایریکل3
 توسط کدام اضعا اطراح را انجام میدهند؟ حشرات و مفصلیه ها .818
 ( نفریدیم2 ( تیوب مالپیگر1
3 )Coxal 4) همه 
در کرم های حلقوی به استثنای کدام حلقه ها متباقی در هر  .819

 حلقه یک جوره نفریدیا وجود دارد؟
 حلقه آخری 1( 2 حلقه اولی 3( 1
 2و  1 (4 حلقه اولی 5( 3
ه تناظر دو جانبه دارند سیستم عصبی آنها آن عده حیوانات ک .820

 چگونه می باشد؟
 ( سیستم عصبی باریک و کش شده1

( یک جوره یا زیاد تر گره های عصبی 2 Ganglion 
 ( در قسمت پیشروی آنها مغز می باشد3
 همه (4
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 مغز حشرات به چه صورت می باشد؟ .821
 ( متشکل از چند گره است1
 ر هر بند بدن یک گره عصبی وجود دارد( طناب عصبی شکم د2
 ( سیستم عصبی باریک و کش شده دارند3
 2و  1 (4
در کرم های حلقوی در کدام قسمت یک جوره گره عصبی  .822

 )مغز( که باطناب عصبی شکم وصل می باشد وجود دارد؟
 باالی حلق (2 ( زیر حلق1
 ( در شکم4 ( در کمر3
 در حلزون جنس مذکر و مونث هردو: .823
 ( در یک حیوان نیست2 ک حیوان استدر ی (1
 3و  2( 4 ( جنس های جداگانه دارند3
 در حلزون القاح به چه شکل صورت می گیرد؟ .824
 ( القاح متقابل2 ( القاح صورت می گیرد1
3 )ionfertilizatCross 4) 2  3و 
 در کرم های حلقوی تکثر به چه صورت می باشد؟ .825
 ( جسن مذکر و مونث جدا می باشد1
 الت خنثی دارند( ح2
3 )iteHermaphrad 
 همه (4
 در کرم زمینی تخم القاح شده در کجا انکشاف می کند؟ .826
 در کلیتلیوم (2 ( در کیوتیکل1
 ( هیچکدام4 ( خارج از بدن3
 در حیوانات مفصلیه القاح به چه صورت می باشد؟ .827
 ( خارجی2 داخلی (1
 ( همه4 ( القاح صورت نمی گیرد3
 ول از تخم یا چوچه تا بلوغ به چه نام یاد می گردد؟تغییر یا تح .828
 sisMetamorpho( 2 ( استحاله1
 2و  1 (4 ( پارتینو جنسیس3
 استحاله مکمل عبارت است از: .829
 ( بصلیطه، شفیره، بالغ2 ( تخم، شفیره، بالغ1
 ( شفیره و بالغ4 یطه، شفیره بالغتخم، بط (3
 ل استحاله وجود ندارد؟در استحاله خسک یا ملخ کدام مراح .830
 ( تخم2 ( بطیطه1
 3و  1 (4 ( شفیره3
 از جمله حیوانات غیر فقاریه استحاله در کدام ها دیده می شود؟ .831
 ( نرم تنان2 ( خارپوستان1
 3و  1 (4 ( مفصلیه ها3
 کانگلیون عبارت است از: .832
 ( گره های عصبی2 ( عقدات عصبی1
 2و  1 (4 ( طناب عصبی3
 به چند فایلم تقسیم شده اند؟بصورت عموم حیوانات  .833
 فایلم 9 (2 فایلم 8( 1
 فایلم 11( 4 فایلم 10( 3
 فایلم حیوانات فقاریه به چه نام یاد می گردد؟ .834
 Vertebrata( 2 ( کورداتا1
 2و  1 (4 ( آرتروپودا3

حیواناتی که در فایلم کورداتا شامل اند دارای چند شباهت  .835
 مشترک می باشند؟

 شباهت 2( 2 هتشبا 3 (1
 ( شباهت مشترک ندارند4 شباهت 4( 3
نوتوکورد ساختمانی میله مانند است که در طول کدام عصب  .836

 امتداد یافته است؟
 ( عصب شکم2 عصب کمر (1
 2و  1( 4 ( درپاها3
کدام عضو در بعضی از حیوانات فقاریه به ستون فقرات تبدیل  .837

 می شود؟
 نوتوکورد (2 ( طناب میان خالمی عصبی1
 3( 4 ( درزهای تنفسی3
 حیوانات آبزی از درزهای تنفسی بحیث چی استفاده می کنند: .838
 اعضای تنفسی (2 ( اعضای هاضمه1
 ( هیچکدام4 ( اعضای اطراحی3
درزهای تنفسی در حیواناتی که شش دارند از بین میرود و به چه  .839

 تبدیل می شود؟
 گوش داخلی (2 ( گوش خارجی1
 ( هیچکدام4 ( هردو3
 الی عصبی )تیوب ظهری عصبی( در کجا واقع می باشد؟طناب خ .840
 ( در دست ها و پاها2 ( در شکم1
 2و  1( 4 در باالی نوتوکورد (3
حیوانات فقاریه حیواناتی اند که تیر کمر آنها از چه ساخته شده  .841

 است؟
 ( تنها غضروف2 ( فقرات1
3 )Vertebra 4) 1  3و 
 فقاریه نمی باشد؟ کدام یک از مشخصات حیوانات .842
 ( تناظر دو جانبه دارند2 ( دارای جمجمه هستند1
 دوران خون باز دارند (4 ( گرده های جوره دارند3
 در حیوانات فقاریه غده های اندوکراین چه ترشح می کنند؟ .843
 ( هورمون ها2 ( انزایم 1
 درست است 2 (4 ( پالزما3
 حیوانات فقاریه به چند صنف تقسیم می گردند؟ .844
1 )2 2 )3 
 3) 5 4 )4 
 ماهیان به کدام نام های زیر یاد می گردد؟ .845
 Pices( التین 2 انی )ایکتایس(ن( یو1
3 )Aves 4) 1  2و 
 علمی که از ماهیان بحث می کند به چه نام یاد می گردد؟ .846
 ( مورفولوژی2 ایکتالوژی  (1
 ( دندرالوژی4 ( درماتولوژی3
 دارای چی مشخصه می باشد؟ Dipnoiبه نام دپنوی  ماهی .847
 ( بواسطه برانشی تنفس می کند2 ( توسط شش تنفس می کند1
 ( هیچکدام4 هردو (3
 بدن ماهیان از چند قسمت ساخته شده است؟ .848
1) 3 2 )2 
3 )5 4 )4 
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 قلب ماهیان دارای چند جوف می باشد؟ .849
1 )3 2 )4 
3 )2 4 )5 
 ه تکثر می کنند؟ماهیان چگون .850
 ( چوچه زا اند2 ( تخم گذارند1
 ( هیچکدام4 هردو (3
 ماهیان از لحاظ ساختمان به چند دسته تقسیم می شوند؟ .851
1 )2 2) 3 
3 )4 4 )5 
 ماهیان دهن گرد به چه نام یاد می گردد؟ .852
1 )Cyclostoma 2 )Agnatha 
 همه (4 ( ماهیان بی االشه3
 یک از مشخصات ماهیان دهن گرد می باشد؟ کدام .853
 ( پوست نرم و صاف2نازک ن( بدن استوانه ای و دم په1
 همه (4 ( االشه و اعضای حرکی ندارند3
 نوتو کورد در ماهیان دهن گرد چه حالت را دارا اند؟ .854
 ( به ستون فقرات مبدل می گردد2 ( از بین مررور1
 ( همه4 تا آخر عمر در آنها می ماند (3
 لقاح در ماهیان دهن گرد چگونه است؟ا .855
 ( خارجی2 ( داخلی1
3 )ionFertilizatExternal4) 2  3و 
 مثال ماهیان دهن گرد عبارت اند از: .856
 ( هگ فیش2 ( لمپری1
 2و  1 (4 ( ماهی ری3
 ماهیا غضروی دندان: .857
 ندارند (2 ( دارند1
 ( هیچکدام4 ( دارند اما کوچک3
ه چند جوره برانشی اجرا می ماهیان غضروفی تنفس را به وسیل .858

 کنند؟
 جوره 7تا  5 (2 جوره 6تا  4( 1
 جوره 1( 4 جوره 3و  2( 3
 کدام گزینه از جمله ماهیان غضروفی نمی باشد؟ .859
 ( اره ماهی2 ( سگ ماهی1
 هگ فیش (4 ( شارک و ماهی ری3
از جمله ماهیان استخواندار ماهی بسیار خورد گوبی چقدر طول  .860

 دارد؟
 ده ملی (2 سانتی 10( 1
 3و  2 (4 ( یک سانتی3
کدام نوع ماهی زیر در استرالیا پیدا شده و هم شش و هم برانشی  .861

 دارد؟
 ( البیو2 اپی سرتودوس (1
 ( دپنوی4 ( گوبی3
 مثال ماهیان استخواندار عبارت است از: .862
 ( قاب مانند و تروت2 ( البیو، اسب آبی1
 همه (4 مانند ر( ما3
 ا اند؟ماهیان مشهور وطن ما کدام ه .863
 ( زغاره و خال دار2 ( لقه و پتره1

 2و  1 (4 ( اپی سرتودوس3
هر دو طرف سرماهیان ساختمان های گوش مانند موجود بوده و  .864

 به چه نام یاد می گردد؟
 ( اوپرکولوم2 ( نوتوکورد1
3 )Operculum 4) 2 3 

در سطح خارجی تنه  .865 trank اقع اند و چه ماهیان شهپرها و
 وظیفه را ایفا می کند؟

 ( شناکردن2 ( برابری توازن بدن1
 2و 1 (4 ( تنفس کردن3
 شهپرها به کدام نوع زیر است؟ .866
 ( شهپرهای جوره2 ( شهپرهای تاق1
 ( هیچکدام4 هردو (3
به دو طرف بدن ماهیان خط باریک وجود دارد و وظیفه آن  .867

 چیست؟
 ط دارند.( این سوراخ ها با اعضای حسی ارتبا1
 ( جهت آب را تعیین می نماید.2
 ( موازنه بدن را حفظ می کند.3
 همه (4
 ذوحیاتین کلمه ............. است. .868
 ( التین2 عربی (1
 ( فرانسوی4 ( یونانی3
 در التین کدام کلمه به معنی ذوحیاتین میباشد؟ .869
 Amphibious( 2 ( امفی بیوس1
 2و  1 (4 ( ذوحیاتین3
 ثال از جمله ذوحیاتین بدون دم می باشد؟کدام م .870

( بقه 2 ( سلمندر1 frog 
 3و  2 (4 ( تود3
 ذوحیاتین دم دار عبارت اند از: .871
 ( بقه وتود2 سلمندر و نیوتس (1
3 )Caecilian 4 همه ) 
 نمونه ذوحیاتین بدون پاها عبارت است از: .872
 Caecilian (2 ( بقه1
 ( نیوتس4 ( سلمندر3
 جلد ذوحیاتین .............. است. .873
 ( فلس دارد2 ( بدون فلس1
 3و  1 (4 ( غده مرطوب کنند دار3
 اعضای حرکتی )پاها( در ذوحیاتین چند جوره می باشد؟ .874
 دو جوره (2 ( یک جوره1
 ( چهار جوره4 ( سه جوره3
 قلب ذوحیاتین چند جوف دارد؟ .875
 ( جوف واحد2 جوف 2( 1
 جوف 4( 4 جوف 3 (3
 ذوحیاتین توسط کدام اعضا تنفس می نمایند؟ .876
 ( شش ها2 ( برانشی1
 همه (4 ( جلد3
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نل جهاز .............. به مخرج ذوحیاتین که به نام کلواکا یاد می  .877
 شود چسپیده است.

 جهاز هضمی (2 ( جهاز تنفسی1
 ( سیستم دوران خون4 ( جهاز اطراحی3
 صب مغزی دارد؟مغز ذوحیاتین چند جوره ع .878
 جوره عصب مغزی 2( 2 جوره عصب مغزی 1 (1
 ( هیچکدام4 جروه عصب مغزی 3( 3
 تکثر در ذوحیاتین به چه صورت می باشد؟ .879
 ( القاح خارجی دارند2 ( القاح داخلی دارند1
 همه (4 ( اغلباً تخم می گذارند3

بقه  .880 frog به کدام انواع مختلف پیدا می شود؟ 
 ( زهر دار2 بقه معمولی( 1
 همه (4 ( به درخت باال شونده3
 بقه زهری در کدام قسمت بدن دارای غده زهری می باشد؟ .881
 ( در گلو2 ( در عقب گردن1
 یک درست است (4 ( در زیر زبان3
 بقه معمولی کدام مرحله از زندگی را در آب بسر میبرد؟ .882
 ( هنگام بلوغ2 ( هنگام تخم گذاری1
 3و  1 (4 ( الروا3
 در بقه کدام اعضا به طور مشخص وجود ندارد؟ .883
 ( دست و پا2 ( گردن1
 3و  1 (4 ( دم3
 زبان بقه: .884
 ( در قسمت پیشروی دهن چسپیده 2 ( به کام چسپیده نیست1
 2و  1 (4 ( به کام چسپیده است3
 پاهای بقه دارای چند انگشت می باشد؟ .885
 انگشت 5( 2 انگشت 3( 1
 ( هیچکدام4 انگشت 4 (3
 ر در بقه ها چند عضو صوتی دارد؟جنس مذک .886
 عضو صوتی 2 (2 عضو صوتی 4( 1
 ( یک عنصر صوتی4 عضو صوتی 3( 3
 انگشت کالن کدام بقه بزرگ است؟ .887
 جنس مذکر (2 ( جنس مونث1
 ( همه4 ( فرق ندارد3
 در التین به چه معنا است؟ Reptileریپتال  .888
 خزنده (2 ( ذوحیاتین1
 ( پرنده4 ( ماهی3
 گان بحث می کند.علمی که از خزند .889
 ( هلمنتولوژی2 ( اکیتولوژی1
 ( پتالوژی4 هرپتالوژی (3
 جلد خزندگان به چه شکل می باشد؟ .890
 ( خشک2 ( نرم و مالیم1
 3و  2 (4 ( درشت3
 کدام یک از حیوانات زیر از جمله خزندگان نمی باشد؟ .891
 ( تمساح یا کروکودیل2 ( چلپاسه1
 بقه ها (4 ( مارها و سنگ پشت ها3
 نای کدام حیوانات متباقی حیوانات خشکه می باشد؟به استث .892

 ( سنگ پشت های بحری2 ( چلپاسه1
 3و  2 (4 ( مار آبی3
 کدام یک از جمله خزندگان پا ندارد؟ .893
 ( سنگ پشت2 ( تمساح1
 ( کروکودیل4 مار (3
 قلب خزندگان دارای چند جوف می باشد؟ .894
1) 3 2 )4 
3 )2 4 )1 
 است؟دوران خون در خزندگان به چه صورت  .895
 بسته است (2 ( باز است1
 ( هیچکدام4 ( سیستم دوران خون ندارند3
 جوف دارد؟ 4قلب کدام یک از خزندگان زیر  .896
 کروکودیل (2 ( چلپاسه1
 ( سنگ پشت4 ( مار3
 کدام گزینه در مورد خزندگان صادق است. .897
 ( جنس مذکر و مونث شان جدا است1
 ( القاح داخلی دارند2
 ( اغلباً تخم گذارند3
 همه (4
 تعداد اعصاب خزندگان چند جوره است؟ .898
 جوره 12 (2 جوره 11( 1
 جوره 4( 4 جوره 10( 3
 چلپاسه از کدام یک از موجودات زیر تغذیه می کند؟ .899
 ( نباتات2 حشرات (1
 ( الجی ها4 ( نرم تنان3
 از کدام قسمت ها تشکیل شده است؟بدن چلپاسه  .900
 ( تنه2 ( سر1
 همه (4 ( دم3
 د تمساح درست نیست؟کدام گزینه در مور .901
 ( دندان های قوی و بزرگ دارد2 ( دو کالن دارد1
 تخم گذار نست (4 ( گوشت خوار است3
 تمساح یا کروکودیل در کجا تخم گذاری می کند؟ .902
 ( در آب2 در خشکه (1
 ( همه4 ( در خشکه و آب3
 بدن تمساح از کدام یک از قسمت های زیر ساخته شده است؟ .903
 گردن، تنه، دم ( سر،2 ( سر، تنه، دم1
 ( همه4 سر، تنه، گردن (3
 تمساح آفریقایی تقریباً چند متر طول دارد؟ .904
 متر 8 (2 متر 9( 1
 متر 5( 4 متر 7( 3
 سنگ پشت ها در کجا زندگی می کنند؟ .905
 ( در خشکه2 ( در آب1
 همه (4 ( در آب و خشکه3
 پاهای سنگ پشت چند انگشت دارد؟ .906
1 )3 2 )4 
3) 5 4 )6 
 ای زیر در سنگ پشت وجود ندارد؟کدام یک از اعض .907
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 ( سر2 ( انگشت1
 ناخن (4 ( دندان3
 سنگ پشت ها چگونه تکثر می کنند؟ .908
 تخم گذارند (2 ( چوچه زا اند1
 2و  1( 4 ( تکثر نمی کنند3
 طول سنگ پشت آفریقایی به چند متر میرسد؟ .909
 متر 3 (2 متر 4( 1
 متر 8( 4 متر 2( 3
 ارد؟در بعضی مارها تیر کمر چقدر حلقه د .910
 0400تا  200 (2 300تا  200( 1
 500تا  200( 4 200تا  100( 3
 کدام یک از اعضای زیر در حرکت مارها کمک می کند؟ .911
 فلس های کاذب (2 ( پاها1
 ( همه4 ( سر3
 کدام عضو زیردر مارها وجود ندارد؟ .912
 ( حس ذایقه2 ( دهان1
 3و 2 (4 ( پلک3
 کدام گزینه در مورد مارها صدق نمی کند؟ .913
 هانشان خاصیت ارتجاعی دارد.( د1
 ( در دهن آنها زبان و دندان قرار دارد2
 ( پلک زده نمی توانند3
 غذا را می جوند (4

مارهای زهری در کدام قسمت دهان خود به نام فنگ  .914 fung 
 دندان های مخصوص دارند که با غده های زهری وصل است؟

 یدر االشه باالی (2 ( در زیر زبان1
 ( همه4 ( االشه پائینی3
 کدام یک از جمله مارهای زهری قوی می باشد؟ .915
 ( کبرا2 ( کارف1

3 )karf 4) همه 
مارها از نگاه شکل و چگونگی دندان های االشه فوقانی به چند  .916

 نوع می باشند؟
 نوع 4( 2 نوع  3 (1
 نوع 7( 4 نوع 5( 3
 کدام یک از مشخصات زهر مار است؟ .917
 ( بی بو2 ( زرد1
 همه (4 ه( بی مز3
 اگر خورده شود در کدام صورت خطر ندارد؟ زهر مار  .918
 ( در خون داخل نشود2 ( در معده زخم نباشد1
 ( هیچکدام4 هردو (3
در االشه فوقانی مارهای زهری چند جوره غده های زهری  .919

 وجود دارد؟
 جوره 3( 2 جوره 2( 1
 جوره 4( 4 جوره 1 (3
 خاصیتی می باشد؟ زهر مار دارای چه .920
 ( شحمی2 ( انزایمی1
 انزایمی و پروتینی (4 ( پروتینی3
 کدام سیستم را در شکار خود فلج می نماید؟ ازهر مار کبر .921

 ( سیستم هاضمه2 سیستم تنفسی (1
 ( همه4 ( سیستم دوران خون3
 به چه معنای می باشد؟ Avesدر التین  .922
 پرندگان (2 ( خزندگان1
 ( ماهیان4 مارها( 3
 کدام یک از علوم زیر از پرندگان بحث می کند؟ .923
1 )yOrnitho log 2اکیتولوژی ) 
3 )yHerpta log 4) 1 درست است 
 کدام عنصر بدن پرندگان توسط فلس پوشیده شده است؟ .924
 ( بال ها2 ( منقار1
 ( دم4 پا ها (3
 قلب پرندگان دارای چند جوف می باشد؟ .925
1 )3 2) 4 
3 )5 4 )1 
 تعداد اعصاب مغز در پرندگان چند جوره می باشد؟ .926
1 )2 2 )1 
3) 12 4 )20 
 کدام گزینه در مورد پرندگان درست است؟ .927
 ( مثانه ندارند2 عدد گرده دارند 2( 1
 ( مواد فاصله از طریق کلوکا خارج می گردد3
 همه (4
 تنه پرندگان چگونه شکل را دارا است: .928
 ( دایره شکل2 ( مثلث شکل1
 2و  1( 4 بیضوی شکل (3
 پرهای پرندگان از چه به وجود می آیند؟ .929
 ( از استخوان2 ( از پروتین1
 ( هیچکدام4 از حجرات جلد (3
 پرندگان از لحاظ حرکت به چند نوع می باشند؟ .930
1 )3 2 )4 
3) 2 4 )5 
پرندگان دونده در کدام قسمت بدن خود پرهای کم دارند و یا  .931

 ندارند؟
 ( در دم2 قسمت بال( در 1
 2و  1 (4 ( در سر3
 کدام یک از پرندگان زیر پرندگان دونده هستند؟ .932
 ( نپگوین2 ( کیوی و شتر مرغ1
 همه (4 ( کسودیری3
 درست نیست؟ پرنده کیویکدام گزینه در مورد  .933
 ( رنگ خاکستری دارد و دم ندارد1
 جنس مونث یک تخم کالن می گذارد( 2
 ( حیوان شب فعال است3
 ر و منقار نداردس (4
 کدام یک از جمله پرندگان پرواز کننده نیست؟ .934
 ( طوطی2 ( مینا1
 پنگوین (4 ( شاهین و بلبل3
 گردن پستانداران دارای چند مهر است؟ .935
1 )4 2 )5 
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3) 7 4 )8 
قفس سینه و جوف شکم در پستانداران توسط کدام پرده از هم  .936

 جدا شده است؟
 ( حجاب حاجز2 ( دیافراگم1
 همه (4 ضالتی( پرده ع3
 کدام یک از مشخصات پستانداران می باشد؟ .937
 ( بدنشان غدوات زیاد دارد2 ( مثانه دارند1
 همه (4 جوف دارد 4( قلب شان 3
 کدام یک از مشخصات پستانداران نمی باشد؟ .938
  ( دوران خون بسته دارند1
 جوره می باشد. 12( تعداد اعصاب مغز آنها 2
 ( طناب صوتی دارند3
 رجی القاح خا (4
پستانداران از لحاظ بدست آوردن غذا به چند گروپ تقسیم شده  .939

 اند؟
1 )2 2 )4 
3) 3 4 )6 
 پستانداران از لحاظ چوچه دادن به چند گروپ تقسیم شده ند؟ .940
1) 2 2 )3 
3 )4 4 )5 
کدام یک از حیوانات زیر از جمله حیوانات پستاندار تخم گذار  .941

 اند؟
 پوسیم( او2 ( خارپوست مورچه خوار1
 2و  1 (4 ( دکل بل پالتی پس3
 چوچه دهنده ها به کدام گروپ ها تقسیم می شوند؟ .942
 ( جوره داران2 ( کیسه داران1
3 )MammailiaPleacental4) همه 
 حیوانات پستانداران تخم گذار در کجا پیدا می شوند؟ .943
 ( استرالیا2 ( آمریکا1
 3و  2 (4 ( نیوگینی3
 ا بسیار یافت می شوند؟حیوانات کیسه دار در کدام کشور ه .944
 ( آفریقا2 ( استرالیا1
 3و  1 (4 ( آمریکای جنوبی3
 کدام یک از مثال های حیوانات کیسه دارا است؟ .945
 ( اوپوسم2 ( کانگرو1
 همه (4 ( کواال3
حیوانات جوره دار در رحم از کدام طریق مواد غذایی و  .946

 اکسیجن را می گیرند؟
 ( خس2 ( جوره1
3 )Placenta 4) همه 
 کدام یک از پستانداران زیر حشره خوار نمی باشند؟ .947
 ( شریو2 ( هیچ هاگ1
 ( مول4 ارمادیلو (3
 روی ندارند؟ کدام یک از پستانداران زیر دندان های پیش .948
 مورچه خوار (2 ( حشره خوار1
 ( پرواز کننده4 ( قطع کننده3
 کدام یک از جمله پستانداران مورچه خوار می باشد؟ .949

 ( پنگوین2 هاگ هیچ( 1
 الف نیست (4 ( ارمادیلو3
 کدام یک از حیوانات زیر از جمله حیوانات قطع کننده است؟ .950
 ( موش2 ( جیره1
 همه (4 ( خرگوش3
 کدام یک از حیوانات پستاندار زیر پرواز کننده است؟ .951
 ( جیره2 ( شب پرک چرمی1
3 )Bat 4) 2  3و 
 اران گوشت خوار نیست؟کدام یک از مشخصات پستاند .952
 ( پنجه های تیزوقوی2 ( دندان پاره کننده1
 دندان های قطع کننده (4 ( شکار چی3
 کدام گزینه مثال پستاندار گوشت خوار را افاده می کند؟ .953
 ( شیر2 ( پشک 1
 همه (4 ( گرگ3
 حیوانات پستاندار سم دار از لحاظ داشتن سم به کدام نوع است؟ .954
 ( دو سمه2 ( یک سمه1
 2و  1 (4 سه سمه (3
کدام یک از حیوانات زیر علف را د معده خود جمع نموده ودر  .955

 وقت آرام نشخوار می کنند؟
 ( حیوانات گوشت خوار2 حیوانات سم دار (1
 ( حیوانات قطع کننده4 ( حیوانات حشره خوار3
 کدام یک از حیوانات زیر از جمله حیوانات خرطوم دار است؟ .956
 ( کرگدن2 ( گورخر1
 فیل (4 انزی( شمپ3
 چقدر طول دارد؟ Whaleنهنگ یا وهیل  .957
1 )ft150 2) ft100 
3 )ft90 4 )ft200 
کدام یک از حیونات پستاندار ماهی مانند زیر ذهین بوده و با  .958

 انسان ها محبت می نمایند؟
 whale( 2 نهنگ (1
 ( ماهی4 دلفین (3
 سیستم اسکلیتی به چند نوع است؟ .959
1 )3 2 )4 
3) 2 4 )5 
در کدام نوع اسکلیت انساج زنده مثل غضروف و استخوان شامل  .960

 اند؟
 ( اسکلیت خارجی2 اسکلیت داخلی (1
 ( همه4 ( هردو3
 ؟اسکلیت  خارجی در کدام نوع حیوانات زیر دیده می شود .961
 مفصلیه ها (2 ( حیوانات فقاریه1
 ( پوریفیرا4 ( انالیدا3
 درکدام نوع اسکلیت نمو محدود می باشد؟ .962
 اسکلیت خارجی (2 ( اسکلیت داخلی1
 ( هیچکدام4 ( هردو3
سرکه ساختمان پهن دارد،  مهره های تیر کمر، کمر بند شانه، لگن  .963

 خاصره مربوط اسکلیت کدام موجود است؟
 بقه (2 ( پرندگان1
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 ( هیچکدام4 ( ماهی3
 کدام یک از موجودات زیر استخوان سخت میان خالی دارند؟ .964
 ( پستانداران2 پرندگان (1
 ( خزندگان4 ( ماهیان3
 گردن پرندگان از چگونه استخوان هایی ساخته شده است؟ .965
 متحرک (2 ( ثابت1
 ( پهن4 ( نیمه متحرک3
 
 کدام استخوان در پرندگان به کشتی شباهت دارد؟ .966
 ( استخوان سر2 تخوان سینه( اس1
3 )sternium 4) 1  3و 
کدام یک از استخوان های زیر در هنگام پرواز در حفظ توازن  .967

 به پرندگان کمک می کند؟
 ( لگن خاصره2 ( مهره های کمر1
3 )sternium 4) 3 درست است 
 عضالت در حیوانات فقاریه چه قدرتی را دارا است؟ .968
 ( انبساط2 ( انقباض1
 همه (4 ( به حرکت کمک می کند3
 عضالت از نظر کار و فعالیت به کدام قسم است؟ .969
 ( عضالت لشم2 ( عضالت ارادی1
 3و  1 (4 ( عضالت غیر ارادی3
 عضالت از لحاظ ساختمان به چند قسم است؟ .970
 قسم 3 (2 قسم 2( 1
 قسم 5( 4 قسم 4( 3
 عضالت از نگاه ساختمان کدام ها اند؟ .971
 ( عضالت لشم و قلب2 ( عضالت ارادی و غیر ارادی1
 3و  2 (4 ( عضالت اسکلیتی3
 در دهن حیوانات فقاریه کدام اعضا واقع است؟ .972
 ( دندان ها2 ( زبان1
 همه (4 ( غدوات لعابیه3
عمل هضم و جذب در کدام عضو از سیستم هاضمه صورت می  .973

 گیرد؟
 ( معده2 ( مری1
 ( رده بزرگ4 روده کوچک (3
یک از اعضای زیر با سیستم هاضمه در عملیه هضم کمک  کدام .974

 می کند؟
 ( پانقراس2 ( جگر1
 2و  1 (4 ( گرده3
کدام یک از موجودات زیر مواد فاضله و حجرات جنسی را از  .975

 طریق یک مجرا بنام کلواکا خارج می سازند؟
 ( ذوحیاتین2 ( ماهیان1
 همه (4 ( خزندگان و پرندگان3
 تاندار علف خوار چه است؟منبع انرژی حیوانات پس .976
 سلولوز (2 ( پروتین1
 ( مالتوز4 ( سکروز3
 حیوانات در بدن خود انزایم سلولوز را: .977
 ندارند (2 ( دارند1

 ( همه4 ( کم دارند3
 معده حیوانات نشخوار کننده چند قسمت می باشد؟ .978
 قسمت 4 (2 قسمت 3( 1
 قسمت 5( 4 قسمت 2( 3
 قلب ماهیان در کجا موقعیت دارد؟ .979
 زیر گلو (2 سینه( 1
 ( شکم آنها4 ( پشت سر3
خون در ماهیان از بطن به برانشی رفته بعد از تبادله گاز ها به  .980

 واسطه کدام رگ از طریق موی رگها به دیگر اعضا انتقال می یابد؟
 ( رگ بزرگ معده2 ( رگ گردن1
 درست است 2 (4 ( رگ بزرگ جگر3
 است؟در حیوانات فقاریه چند نوع دوران خون موجود  .981
 نوع 3( 2 نوع 2 (1
 نوع 5( 4 نوع 4( 3
سیستم دوران خون بقها کدام یک از موجودات زیر شباهت دارد  .982

 اما در بقه بالغ چنین نیست؟
 ( پرندگان2 ماهیان (1
 ( همه4 ( خزندگان3
 بقه دوران خون ................... دارد. .983
 ناقص (2 ( واحد1
 ( دوران خون ندارد4 ( مکمل3
رندگان با دوران خون کدام حیوانات زیر شباهت دوران خون پ .984

 دارد؟
 ( ماهیان2 ( خزندگان1
 پستانداران (4 ( ذوحیاتین3
 بقه در وقت الروا از کدام طریق تنفس می کند؟ .985
 ( برانشی2 ( جلد1
 یک درست است (4 ( شش3
در بقه تنفس از راه جلد مرطوب معموالض چه وقت صورت می  .986

 گیرد؟
 خواب زمستانی (2 ( آب1
 2و  1( 4 ( تابستان3
 اعضای سیستم تنفسی پرندگان کدام ها اند؟ .987
 ( بینی، قصبته الریه، شش2 بینی، بلعوم، نل هوایی (1
 ( همه4 ( بینی، شش3
 در بلعوم پرندگان ..................... وجود دارد؟ .988
 ( زبان2 ( بکس صوتی1
3 )syrinex 4) 1  3و 
و دیگر مواد اضافی حیوانات فقاریه از مواد نایتروجنی یوریا  .989

 کدام طریق طرح می گردد؟
 ( امعا2 ( جلد1
 ( همه4 گرده (3

 را از راه جلد طرح می کند؟ 2COکدام موجود  .990
 ( ماهی2 بقه (1
 ( خزندگان4 ( پرندگان3
 کدام نوع پرندگان مثانه دارند؟ .991
 ی که پرواز نمی کنندپرندگان (2 پرواز می کنند( پرندگانی که 1
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 ( هیچکدام4 ( همه پرندگان3
 کدام یک از اعضای زیر در پرندگان وجود ندارد؟ .992
 ( غدوات عرقیه2 ( مثانه1
 2و  1 (4 ( گرده3
در پستانداران هرگرده، آب و مواد اضافی را از خون گرفته  .993

 بواسطه ........ بخارج دفع می کند.
 ( حالب2 ( مجرای ادرار1
3 )Urethra 4) همه 
کدام سیستم در حیوانات فقاریه نسبت به دیگر سیستم های بدن  .994

 خوب نمو کرده است؟
 سیستم عصبی (2 ( سیستم هاضمه1
 ( سیستم دوران خون4 ( سیستم اطراحی3
کدام اعضا از طریق اعصاب در حیوانات فقاریه تمام فعالیت های  .995

 آن ها را نظارت و کنترول می کند؟
 ( نخاع شوکی2 ( مغز1
 ( تنها نخار شوکی4 هردو (3
 در ماهیان قسمت های عمده سیستم عصبی عبارت اند از: .996
 ( نخاع2 ( مغز1
 همه (4 ( اعصاب3
 از جمله اعضای حسی ماهیان می باشد؟ .997
 ( دو سوراخ بینی2 ( چشم ها1
 همه (4 ( خط های دو جانب بدن3
 اعضای حسی بقه عبارت است از: .998
 آخذه های چشیدنی باالی زبان( 2 ( آخذه های جلدی1
 2و  1 (4 ( آخذه های پاها3
 حس شنوایی ............... بسیار ضعیف است. .999
 خزندگان (2 ( پرندگان1
 ( ماهیان4 ( پستانداران3
 در پرندگان حس .......... خیلی ضعیف است. .1000
 ( ذایقه2 ( بینایی1
 3و  2 (4 ( شامه3
 وی است؟کدام یکی از اعضای حسی در پرندگان خیلی ق .1001
 ( ذائقه2 ( شنوایی1
 ( المسه4 بینایی (3
کدام یک از حیوانات زیر تخمک چشم آنها حرکت نمی کند و  .1002

 به همین دلیل مهره های گردن شان قابلیت دور خوردن را دارند؟
 پرندگان (2 ( خزندگان1
 ( ماهیان4 ( پستانداران3
 سیستم عصبی حیوانات پستاندار شامل ........... می باشند. .1003
 ( حرام مغز2 ( مغز1
 همه (4 ( اعصاب3
 کدام نوع ماهیان القاح داخلی دارند؟ .1004
 ماهیان غضروفی (2 ( ماهیان استخواندار1
 ( هیچکدام4 ( هردو3
 کدام یک از موجودات زیر القاح خارجی دارند؟ .1005
 ( ماهیان غضروفی2 ( ماهیان استخواندار1
 3و  1 (4 ( بقه3

 ر آب آزاد می کنند؟جنس مونث بقه تا چند عدد تخم را د .1006
1 )100 2) 200 
3 )300 4 )400 
 
 یاد می گردد؟ Tadpoleبقه در کدام دوران به نام تادپول  .1007
 الروا (2 ( هنگام بلوغ1
 ( هیچکدام4 ( وقت زندگی در آب3
 تادپول یا الروای بقه کدام اعضای زیر را ندارد؟ .1008
 ( سر2 ( دهن1
 3و  1 (4 ( چشم3
 ه مدت پاهای عقبی پیدا می کنند؟بقه ها در چ .1009
 ( یک و نیم ماه2 ( یک ماه1
 دونیم ماه (4 ( دوماه3
 بقه ها در چه مدت پاهای پیش روی پیدا می کنند؟ .1010
 ( یک ونیم ماه2 ( یک ماه1
 دونیم ماه (4 ( دوماه3
 کدام گزینه صحیح است؟ .1011
 ( بعضی بقه ها در یک سال به بلوغ میرسند.1
 بلوغ میرسند. سال 3( بعضی ها در مدت 2
 ( بعد از یک ماه بالغ می شوند3
 2و  1 (4
های که در بدن موجودات کثیرالحجروی برای تمام عملیه  .1012

پایدار ساختن محیط داخلی بدن صورت می گیرد به چه نام یاد می 
 گردد؟

 ( هوموستاسز2 ( میتابولیزم1
3 )stasisHomo 4) 2  3و 
 ..... می شود؟عملیه هوموتاسز شامل ...... .1013
  ( اطراح قندها و نمک ها1
 ( اطراح آب و تیزاب ها2
 ( اطراح قلوی، حرارت و مواد اضافی3
 همه (4
 حیوانات فقاریه از نظر حرارت به چند نوع است؟ .1014
 نوع 3( 2 نوع 2 (1
 نوع 5( 4 نوع 4( 3
حیواناتی که درجه حرارت بدن آنها تابع محیط می باشد عبارت  .1015

 اند از:
 ( حیوانات خون سرد2 خون گرم ( حیونات1
3 )ousPioketherm 4) 2  3و 
حیوانات که در درجه حرارت بدن شان ثابت بوده تابع محیط  .1016

 نمی باشند عبارت اند از:
 masPiokelther( 2 ( حیوانات خون گرم1
3 )AthermaousHomo 4) 1 3و 
 ا خون سرد اند؟از جمله صنوف حیوانات فقاریه کدام ه .1017
 ( ذومعیشتین2 ( ماهیان1
 همه (4 ( خزندگان3
 از مشخصات حیوانات خون سرد می باشد؟ .1018
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 nHibernatio( 2 ( خواب زمستانی1
 ( درجه ثابت حرارت4 2و  1 (3
 کدام یک ازحیوانات زیر خون گرم نمی باشند؟ .1019
 ( پرندگان2 ( پستانداران1
 درست است 2و  1( 4 خزندگان (3
 درجه حرارت ثابت بدن انسان چند درجه سانتی گرید است؟ .1020
 درجه 36( 2 درجه 35( 1
 درجه 39( 4 درجه 37 (3
در جمعیت های اختالف بین هم، نسبت به مختلف النوع ..........  .1021

 است.
 ( خوب است2 ( بهتر است1
 ( هیچکدام4 خطرناک است (3
 عبارت اند از: Herbivoresعلف خواران  .1022
 مصرف کنندگان اولی (2 ( تولید کنندگان1
 ( همه چیز خوران4 ( مصرف کنندگان دومی3
مصرف کنندگان دومی مثل پشک، سک، عقاب.... را به چه نام یاد  .1023

 می کنند؟
 Carnivores( 2 ( گوشت خواران1
 ( علف خواران4 2و  1 (3
ر بین موجودات زنده که در یک قسم محیط زندگی می نمایند د .1024

 آنها ................ وجود دارد.
 ( عمل متقابل2 ( اختالف1
3 )Interact 4) 2 3و 
به صورت عموم ارتباطات بین دو نوع مختلف به چند قسمت  .1025

 تقسیم می گردد؟
1 )3 2) 2 
3 )4 4 )6 
 همزیستی چند قسم است؟ .1026
1) 2 2 )3 
3 )4 4 )5 
زندگی می کنند که  زندگی که دو نوع مختلف طوری باهم .1027

 برای یکی فایده و برای دیگری فایده یا ضرر نمی رسد:
 ( هم سفری2 ( کمک متقابل1
3 )smscommensali 4) 2 3و 
بکتریایی که در روده های حیوانات فقاریه زندگی می کنند  .1028

 شامل چه نوع همزیستی می شوند؟
 کاسن سیلزم (2 ( بی طرفی1
 دام( هیچک4 ( میوچوالیزم3
عبارت از آن قسم ارتباطات زندگیست که در آن برای فعالیت  .1029

 های زندگی هر دونوع مفید می باشد.
 ( تعاون2 ( کمک متقابل1
3 )Mutualism 4) همه 
 کدام یک مثالی برای کمک متقابل می باشد؟ .1030
( ارتباط بین مورچه سفید 2 ( گلی سنگ1

 وفالجیالتا
3 )Lichin 4) همه 

 در کدام نوع ارتباط هیچ نوع ضرر نمی بینند؟ .1031
 بی طرفی (2 ( کمک متقابل1
 ( همسفری4 ( کامن سلیزم3
ارتباطی که، یک نوع مواد زهری تولید و محیط را تغییر می  .1032

 دهد؟
 ( پرازیتیزم2 ( گرفتن فایده1
 درست است 3 (4 ( انتی بیوزس3
 گرفتن فایده به چند شکل صورت می گیرد؟ .1033
 ( شکار نمودن2 ( پرازیتیزم1
 2و 1 (4 ( انتی بیوزس3
 پرازیت به چند نوع است؟ .1034
1) 2 2 )3 
3 )1 4 )4 
پرازیتی به که خارج از بدن میزبان زندگی می کند عبارت است  .1035

 از:
 ( پرازیت داخلی2 ( پرازیت خارجی1
3 )teEctoparasi 4) 1  3و 
 اشد؟کدام گزینه از جمله نباتات پرازیت می ب .1036
 کاسکوتا (2 ( عشقه پیچان1
 ( دروسرا4 ( گل آفتاب پرست3
حیوانی که حیوانی دیگر را شکار می کند به چه نام یاد می  .1037

 گردد؟
1 )eyPr 2 )edatorPr 
3 )edationPr 4) 2 درست است 
 کدام یک از نباتات زیر یک نبات حشره خوار است؟ .1038
1) Drosera 2 )Cascuta 
3 )Hustoria 4هیچکدام ) 
اجرای فعالیت دو جسم زنده برای بدست آوردن عین شی به چه  .1039

 نام یاد می گردد؟
 ( دشمنی2 رقابت (1
 ( گرفت فایده4 ( شکارنمون3
 به چند نوع است؟ ncompetitioرقابت یا  .1040
1 )2 2 )3 
3) 4 4 )5 
مختلف که در عین محل زندگی  speciesیک گروپ از انواع  .1041

 می کنند، و با هم عمل متقابل دارند عبارت است از:
 ( طبقه2 گروپ (1
 ( دسته4 ( جمعیت3
 حاالت حاکم آب و هوا در یک منطقه .............. است. .1042
 ( سردی2 اقلیم (1
 ( بایوم4 ( گرمی3
 ایوم ها به چند نوع اند؟ب .1043
1 )3 2 )4 
3) 2 4 )5 
 در بایوم جنگل بارانی استوایی میزان بارندگی چقدر می باشد؟ .1044
 سانتی متر 300تا  150( 2 سانتی متر 200تا  100( 1
 سانتی متر 600تا  200( 4 سانتی متر 400تا  200 (3
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 استوایی درجه حرارت چه مقدار است؟ یندر بایوم جنگل بارا .1045
 درجه سانتی گرید 29تا  25 (2 درجه سانتی گرید 25تا  20( 1
 درجه سانتی گرید 29تا  20( 4 درجه سانتی گرید 30تا  29( 3
جنگل بارانی استوایی درکجا ها زیاد بوده اکثراً نباتات آن  .1046

 همیشه سبز است؟
 ( آفریقای جنوبی2 ( آفریقای مرکزی1
 2و  1 (4 ( آمریکا3
 ه چه نام یاد می شود؟علف زار بزرگ و خشک دنیا ب .1047
 ساوانا (2 ( تایگا1
 ( چپارال4 ( تندرا3
کدام بایوم مناطق گرم را که بارندگی نسبتاً پائین یا فصل های  .1048

 خشک طوالنی دارد را در بر میگیرد؟
 ( تندرا2 ( تایگا1
 ساوانا (4 ( علف زار3
 بارندگی ساالنه در بایوم ساوانا چقدر است؟ .1049
 سانتی متر 150تا  90 (2 سانتی متر 100تا  90( 1
 سانتی متر 90تا  80( 4 سانتی متر 150تا  100( 3
 اوسط درجه حرارت در بایوم ساوانا چه مقدار می باشد؟ .1050
 درجه 29تا  25( 2 درجه 29تا  20( 1
 درجه 35تا  29( 4 درجه 29تا  24 (3
کدام بایوم در طول سال نوسان درجه حرارت در آن نسبت به  .1051

توایی زیاد و دارای خشک سالی موسمی یا جنگل های بارانی اس
 فصلی می باشد؟

 ( جنگل های معتدل برگ ریز2 گای( تا1
 ساوانا (4 ( بیابان3
 ه های بزرگ چرنده پستانداران در کجا یافت می شود؟زم .1052
 آفریقای شرقی (2 ( آفریقای جنوبی1
 ( آمریکای جنوبی4 ( آمریکای شمالی3
 است؟ ( زمستان کدام بایوم سرد و طوالنی3 .1053
 ( جنگل باتالقی2 ( ساوانا1
 3و  2 (4 ( تایگاه3
 بارندگی ساالنه در بایوم تایگا چگونه است؟ .1054
 سانتی متر 50تا  25 (2 سانتی متر 25تا  20( 1
 سانتی متر 50تا  35( 4 سانتی متر  50تا  30( 3
 کدام حیوانات پستاندار زیر مربوط به بایوم تایگا می باشد؟ .1055
 ( گرگ2 ( آهو1
 همه (4 س( خر3
حصه سطح زمین را تشکیل  5بر1تا  20کدام بایوم ساحه وسیع % .1056

 داده است؟
 ( ساوانا2 ( تایگاه1
 ( علف زار4 تندرا (3
 اوسط بارندگی در بایوم تندرا چه مقدار است؟ .1057
 سانتی متر 50تا  20( 2 سانتی متر 50تا  10( 1
 سانتی متر 40تا  20( 4 سانتی متر 60تا  02 (3
مستان طوالنی و سرد داشته درجه حرارت آن در کدام بایوم ز .1058

زمستان به  30 درجه میرسد؟ 
1) Tundra 2 )Taiga 

3 )Savanna 4 )Desert 
در کدام بایوم چون آب آن منجمدی باشد از این سبب در اکثر  .1059

 آب میسر نمی شود؟ اوقات
 ( تایگاه2 ( ساوانا1
 ( علف زار4 تندرا (3
حیوانات مانند موش، روباه، گوزن کانادایی و جفه از جمله مهره  .1060

 داران ساکن کدام بایوم است؟
 ( چپارال2 تندرا (1
 ( تایگا4 ( مناطق علف زار معتدل3
در کدام بایوم روزهای تابستان طویل ولی موسم نمو کوتاه  .1061

 است؟
 ( علف زار2 چپارال( 1
 ( تایگا4 تندرا (3
انچ می باشد و مقدار  20اوسط بارندگی ساالنه در کدام بایوم  .1062

 زیاد بارندگی در طول موسم نمو صورت می گیرد؟
 ( ساوانا2 علف زار (1
 ( جنگل بارانی استوایی4 ( تندرا3
 کدام بایوم برای زرع حبوبات مناسب است: .1063
 ( تندرا2 ( تایگاه1
 ( مناطق علف زار معتدل4 علف زار (3
 بایوم علف زار دارای کدام خاصیت زیر است. .1064
 ( نسبت به تمام بایوم های زمینی ساحه بیشتری اشغال کرده است.1
 زمستان سرد دارد( 2
 ( تابستان گرم دارد3
 همه (4
 در بایوم بیابان درجه حرارت اعظمی و اصغری چند است؟ .1065
 30صغری ، ا50اعظمی  (2 20، اصغری 50( اعظمی 1
 30، اصغری 60( اعظمی 4 50، اصغری 90( اعظمی 3
 بارندگی ساالنه در بایوم بیابانی چقدراست؟ .1066
 سانتی متر 30( بیش تر از 2 سانتی متر 30( 1
 سانتی متر 40( 4 سانتی متر 30کمتر از  (3
 بیابان اتاکانا درچلی مربوط به کدام بایو می باشد؟ .1067
 ( چپارال2 ( تندرا1
 جنگل های معتدل برگ ریز (4 بیابانی (3
در کدام بایوم حیواناتی مانند مارها، چلپاسه ها، حشرات و حتی  .1068

 بعضی از پرندگان به لقب زدن توافق نموده ادن؟
 ( تندرا2 ( تایگاه1
 بیابان (4 ( چپارال3
 در بایوم چپارال بارندگی ساالنه چقدر است؟ .1069
 سانتی متر 50تا  30 (2 سانتی متر 30تا  20( 1
 سانتی متر 40تا  30( 4 سانتی متر 60تا  30( 3
در بایوم چپارال درجه حرارت در تابستان چند درجه سانتی  .1070

 گرید است؟
1 )20  2) 30 
3 )50 4 )40 
 در بایوم چپارال در زمستان درجه حرارت چقدر است؟ .1071
 15تا  10( 2 14تا  10( 1
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 17تا  10( 4 12تا  10 (3
دگان، پرندگان و حیوانات شامل آهو، بز و نوعی از خزن .1072

 ذوحیاتین شامل کدام بایوم است؟
 چپارال (2 ( بیابان1
 ( ساوانا4 ( جنگل های معتدل برگ ریز3
کدام یک از بایوم های زیر اقلیم نسبتاً مالیم و بارش کافی دارد  .1073

 که سبب ارتفاع نموی جنگالت می شود؟
 جنگل های معتدل برگ ریز (2 ( علف زار1
 ( بیابان4 ( چپارال3
 رندگی ساالنه در جنگل های معتدل برگ ریز چقدر است؟با .1074
 انچ 100تا  30( 2 سانتی متر 250تا  75( 1
 2و  1 (4 سانتی متر 80تا  70( 3
اوسط درجه حرارت در تابستان و در زمستان در بایوم جنگل های  .1075

 معتدل برگ ریز چه مقدار است؟
 6، زمستان 28تابستان  (2 5، زمستان 20( تابستان 1
 6، زمستان 25( تابستان 4 4، زمستان 28تابستان ( 3
در بایوم جنگل های معتدل برگ ریز کدام حیوانات زندگی می  .1076

 کنند؟
 ( خرس سیاه و سنجاب2 ( آهو و سگ آبی1
 همه (4 ( خرگوش و موش3
کدام بایوم دارای اقلیم معتدل بوده زمستان خشک و تابستان  .1077

 مرطوب دارد؟
 مناطق علف زار معتدل (2 ( جنگل های معتدل برگ ریز1
 ( تندرا4 ( چپارال3
در مناطق علف زار معتدل بارندگی ساالنه آن اکثراً موسومی  .1078

 بوده چقدر می باشد؟
 سانتی متر 100تا  30 (2 سانتی متر 80تا  20( 1
 سانتی متر 70تا  50( 4 سانتی متر 90تا  30( 3
 در کدام بایوم خشک سالی دورانی معمول می باشد؟ .1079
  ( چپارال2 بانی( بیا1
 ( علف زار4 مناطق علف زار معتدل (3
در بایوم مناطق علف زار معتدل درجه حرارت آن در زمستان و  .1080

 تابستان عبارت است از:
 30، تابستان 10( زمستان 2 30، تابستان -10زمستان  (1
 50، تابستان 7( زمستان 4 40، تابستان 5( زمستان 3
ا در افغانستان از جمله کدام جنگل های نورستان، کنرها و پکتی .1081

 بایوم می باشد؟
 ( چپارال2 جنگل های همیشه سبز (1
 ( جنگل های معتدل برگریز4 ( بیابان3
 بایوم های آبی به چند بخش تقسیم می شوند؟ .1082
1 )3  2) 2 
3 )4 4 )5 
 نزدیک به چند حصه سطح زمین را بحر پوشانیده است؟ .1083

1 )
6

5
 2) 

3

2
 

3 )
4

3
 4 )

7

4
 

 
 رها از چند نوع جمعیت بحری تشکیل گردیده است؟بح .1084
1 )2 2) 3 
3 )4 4 )5 
کدام آب ها از لحاظ ساحه خود بوده ولی به مقایسه دیگر قسمت  .1085

 های بحر انواع زیادی زنده جان در آن زندگی می کند؟
 ( آب های سطح بحر2 کم عمقآبهای بحر  (1
 ( هیچکدام4 آب های اعماق بحر( 3
کدام بایوم را جهیل ها، حوض ها، دریا ها و چشمه ها تشکیل  .1086

 داده است و از لحاظ ساحه بسیار محدود می باشد؟
 ( بایوم زمین های مرطوب2 ( بایوم زون عمیق1
3 )zonemoniticlim 4) بایوم آب های تازه 
 د فیصد سطح زمین را پوشانده اند؟ها چن جهیل .1087
1% )1.7 2) %1.8 
3% )1.5 4% )1.6 
 جهیل ها و حوض ها دارای چند نقطه یا زون است؟ .1088
 زون 4( 2 زون 3 (1
 زون 6( 4 زون 2( 3
منطقه ای که از منطقه ساحلی دورتر بوده ولی نزدیک به سطح  .1089

 باشد مربوط کدام زون است؟
1) zonemoniticlim 2 )zoneofundedPr 
 ( زون ساحلی4 ( بایوم زمین های مرطوب3

1090. zonemoniticlim  جای سکونت کدام یک از موجودات
 زیر است؟

 ( پالنکتون های شنا کننده2 ( الجی شنا کننده1
 همه (4 ( ماهی3
با طالق هایی که توسط طبقه آب پوشیده شده اند مربوط کدام  .1091

 بایوم می باشد؟
 ( بایوم آب تازه2 وم زمین های مرطوببای (1
 ( تایگا4 ( ساوانا3
 

 بیولوژی صنف دوازدهم:
 
ق م زندگی می کرد عقیده داشت  500کدام فیلسوف یونانی که  .1092

 که جنسیت طفل توسط پدر تعیین می شود؟
 اناگساگورس (2 ( گریگور مندل1
 ( روسکا4 ( لویی پاستور3
تعیین جنس مربوط فه کدام دانشمند به این عقیده بود که وظی .1093

 پدر بوده و مادر تنها وظیفه تغذیه جنین را دارد؟
 ( اناگساگورس2 ارسطو (1
 ( هیچکدام4 ( گریگورمندل3
در نیمه کدام قرن جوهان گریگور مندل موفق به کشف قوانین  .1094

 جنتیک گردید؟
 18( در نیمه قرن 2 20( در نیمه قرن 1
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 16( در نیمه قرن 4 19در نیمه قرن  (3
 
 
 
موفق به کشف قوانین جنتیک گریگورمندل کشیش ............  .1095

 گردید؟
 اترشی (2 ( یونانی1
 ( آمریکای4 ( جرمنی3
مندل در نتیجه تجارب خود باالی کدام نبات قوانین علم وراثت  .1096

 را کشف نمود؟
 مشنگ (2 ( عدس1
 ( همه نباتات4 ( باقلی3
 مندل چند سال در باغ کلسیا به کشف مشنگ مشغول بود؟ .1097
 سال 2 (2 سال 1( 1
 سال 4( 4 سال 3( 3
مندل برای تجارب خود نبات مشنگ را انتخاب نمود زیرا هر  .1098

 صفت آن چند حالت داشت؟
 حالت 2 (2 حالت 1( 1
 ( حاالت مختلف4 حالت 3( 3
 کدام یک، یکی از صفات نبات مشنگ در تجارب مندل بود؟ .1099
 ( برای هر صنف یک حالت داشت1
 می کرد( دانه های کم تولید 2
 آله تأنیث و تذکیر در یک گل موجود بود (3
 ( همه درست است4
 مندل در کار عملی خود چند صفت نبات بود؟ .1100
1 )2 2) 1 
 ( هیچکدام4 ( همه صفات3
نتایج تجارب مندل تنها از راه قوانین .............. ثابت شده می  .1101

 تواند؟
 ( احصائیه2 ( ریاضیات1
 ( فزیک4 احتماالت (3
نکه مندل نتایج کار خود را به نشر بسپارد، چه مقدار قبل از ای .1102

 تجربه را انجام داده بود؟
 هزار 10( 2 هزار 8( 1
 هزار 4( 4 هزار 10بیشتر از  (3
 سال بعد از مرگش تقدیر شد؟ 20نتایج کار کدام دانشمند  .1103
 ( افالطون2 ( ارسطو1
 ( گزینه اول4 مندل (3
دوباره کشف نمود و  م کدام عالم قوانین مندل را1900در سال  .1104

 راه را برای علم جنتیک هموار ساختند؟
 ( هوگودی وریس2 ( ایریش شرماک1
 هرسه (4 ( ایریش کورینس3
مندل نتایج تجارب و مطالعات خود را در چند فرضیه خالصه  .1105

 نمود؟
1 )3 2 )2 
3) 4 4 )6 
 موجودات زنده برای هر صفت دارای چند الیل می باشند؟ .1106

1 )1 2 )2 
 3و  2 (4 ه جور 1( 3
 
 
 الیل های هر صفت ممکن است دارای کدام حاالت باشند؟ .1107
 ( متفاوت باشند2 ( مشابه باشند1
 همه (4( می توانند به چند شکل ظاهرشوند3
الیل ها چه زمان از همدیگر جدا و از راه گمیت ها به نسل آینده  .1108

 انتقال می یابند؟
 ( تقسیم حجره2 ( تکثر1
 3و  1 (4 ( تولید مثل3
دل الیلی که خواص خود را ظاهر می سازد به چه نام یاد من .1109

 کرد؟
 ( مغلوب2 غالب (1
 درست است 2( 4 ( هردو3
دو الیل که مربوط یک صفت می باشد هنگام تشکیل گمیت های  .1110

 مذکر و مونث چگونه انتقال می یابد؟
 ( هردو الیل به یک گمیت2 یک الیل به یک گمیت (1
 ( هر سه مورد امکان دارد4 ( الیل ها انتقال نمی یابد3
والدین که در بین خود تنها در یک صفت فرق داشته باشند به چه  .1111

 نام یاد می شود؟
 ( تزویج دورگه2 ( تزویج یک رگه1
 3و  1 (4 ( مونو هایبرید3
 مندل ابتدا توجه خود را به کدام نوع نباتات معطوف نمود؟ .1112
 ( دارای صفات مختلف باشند2 ( در یک صفت فرق دارند1
 3و  1 (4 ( مونو هایبرید 3
 مندل در نتایج کار خود چند صفت تبادل مشاهده نمود؟ .1113
 دو دو (2 ( یک یک1
 ( صفات بسیار4 ( سه سه3
بر اساس اینکه هر صفت توسط یک جوره عامل )جن( کنترول  .1114

 می شوند قانون اول مندل به نام :
 ( بارزیت و مخفی2 قانون اوصاف واحد (1
 ( استقالل جن ها4 ا( قانون تفکیک جن ه3
کدام یک از قوانین مندل بیان می کند که در یک جفت  .1115

فکتورها یک فکتور باعث مخفی شدن اوصاف فکتور دیگری می 
 شود؟

 ( قانون دوم2 ( قانون اول1
 3و  2 (4 ( قانون بارزیت و مخفی3
 صفت مخفی همیشه: .1116
 ( خالص2 نا خالص (1
 ( همه4 ( هردو3
 .صفت بارز ........... است .1117
 ( نا خالص2 ( خالص1
 همه (4 ( هردو امکان دارد3
برای یک نبات خالص که دارای الیل های مشابه باشند کدام  .1118

 حروف استفاده می شوند؟
1 )AA 2 )aa 
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3 )Aa 4) 1  2و 
 
 
ند به چه نام می نباتاتی که دارای الیل های مشابه یا خالص بو .1119

 گردند؟
 ( هیتروزایگوس2 هوموزایگوس (1
 درست است 3( 4 2و  1( 3
 هستند؟ Aaکدام نباتات دارای دو الیل مختلف  .1120
 ( هیتروزایگوس2 ( نا خالص1
 2و  1 (4 ( خالص3
فرضیه سوم مندل که امروز قانون اول جنتیک را تشکیل می دهد  .1121

 دد؟به چه نام یاد می گر
 ( بارزیت و مخفی2 ( قانون اوصاف واحد1
 ( هیچکدام4 قانون تفکیک جن ها (3
)جن ها باالی کروموزم واقع و به صورت دسته جمعی انتقال می  .1122

 یابند( قانون چند مندل است؟
1 )1 2) 2 
3 )3 4 )4 
 قانون دوم جنتیک به نام کدام قانون یاد می گردد؟ .1123
 استقالل جن ها( قانون 2 ( قانون جوره شدن جن ها1
 2و  1 (4 ( قانون اوصاف واحد3
 الیل به دو صفت .......... اطالق می شود؟ .1124
 ( یکسان2 ( مشابه1
 ( همه4 متقابل (3
د وجود دارد به چه نام یاد مجموعه عوامل ارثی که در یک فر .1125

 می گردد؟
 ( جنوتایپ2 ( فنوتایپ1
 درست است 1 (4 ( هردو3
نگلیسی برای نشان دادن نتایج کدام بیولوژی دان ا 1905در سال  .1126

 تزویج طریقه آسانی را به وجود آورد؟
 ( مندل2 ( پونت1
 درست است 1 (4 ( انگساگورس3
 مربعات پونت در کجا ها زیاد استعمال دارد؟ .1127
 ( مالداری2 ( زراعت1
 2و  1 (4 ( تجارت3
صفت از هم فرق داشته باشد  2آمیزش دو فرد خالص که از نظر  .1128

 شود؟ به چه نام یاد می
 دای هایبرید (2 ( مونوهایبرید1
 درست است 1( 4 ( هردو3
علمای جنتیک برای شناختن خواص ارثی یک فامیل چه کاری  .1129

 را انجام میدهند؟
 ( آزمایش2 ترتیب شجره های فامیلی (1
 ( هیچکدام4 ( جراحی3
 بیش تر مریضی های جنتیکی توسط ........... به وجود می آیند؟ .1130
 جن های مغلوب (2 ( جن های غالب1
 2و  1( 4 ( الیل ها3
 مبتالیان به کدام مریضی میالنین را تولید کرده نمی توانند؟ .1131

 ( البینیم2 ( خدری1
 ( هیموفیلی4 هردو (3
 
 عالیم مرض البینیسم چیست؟ .1132
 ( موی سفید2 ( جلد سفید1
 همه (4 ( چشم های سرخ3
 ؟و مونث انتقال می یابندکدام صفات به صورت مساوی به مذکر  .1133
 جسمی (2 ( صفات جنسی1
 ( هیچکدام4 ( هردو3
موجود باشد )کروموزوم  xدرجنس مذکر چه کروموزوم  .1134

 جنسی(؟
 xکروموزوم  x 2 )2تنها یک کروموزوم  (1
 ( همهx 4کروموزوم  3( 3
مالت زیر از جمله تصورات نادرست عوام در کدام یک از ج .1135

 مورد وراثت می باشد؟
 ( خون تعیین کننده خواص اری می باشد1
 ( عمر و الدین باالی خواص ارثی تأثیر دارد2
 ( جن ها تعیین کننده خواص ارثی هستند3
 2و  1 (4
در مادران سالخوره امکان بی نظمی های کروموزومی وجود  .1136

 ادث به میان می آید؟دارد که از اثر کدام حو
 ( حادثه هورموی2 ( حوادث فزیولوژیکی1
 همه (4 ( تأثیرات ادویه جات3
 هیتروزایگوس دارای چگونه جینوتایپ می باشد؟ .1137
 ( جنوتایپ یکسان2 ( جنوتایپ خالص1
 2و  1( 4 جنوتایپ مخلوط (3
به چه معنای  somaو  Chromoدر کلمه یونانی کروموزوم  .1138

 می باشند؟
 ( رنگ، مرکز2 رنگ، جسم (1
 ( بازو، جسم4 ( رنگ، جن3
 کدام یک از خواص کروموزوم می باشد؟ .1139
 ( از دو حصه بنام کروماتید ساخته شده اند1
 رنگ پذیر می باشند( 2
 ( توسط سنترومیر بازوها به هم وصل می شوند3
 همه (4
 دارند؟کروموزوم ها در کدام قسمت حجره موقعیت  .1140
 در هسته (2 ( در هستچه1
 ( در هر جایی ممکن است4 ( در سایتوپالزم3
 تعداد کروموزوم ها در حیوانات و نباتات مختلف: .1141
 ( یکسان است2 ( از همدیگر فرق می کند1
 درست است 1 (4 ( مشابه است3
کدام یک از مشخصات زیر در کروموزوم های تمام افراد یک  .1142

 نوع مساوی اند؟
 ( شکل2 ( تعداد1
 همه (4 ( بزرگی3
 حجرات انسانی چند جوره کروموزوم دارند؟ .1143
 جوره 23 (2 عدد 46( 1
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 جوره 20( 4 جوره 46( 3
 
 
 حجراتیکه دارای کروموزوم دارند؟ .1144
  Diploid( 2 ( دیپلویید1
3 )n2 4) همه 
 کدام حجرات دارای کرموزوم های دیپلویید هستند؟ .1145
 ( حجرات هپلویید2 حجرات جسمی (1
 n1( 4 ( حجرات جنسی3
 در جن ها .............. ذخیره می شود؟ .1146
 معلومات ارثی (2 ( پروتین ها1
 3و  1( 4 ( کاربوهایدریت3
خون باالی کدام کروموزوم ذخیره می  0BAگروپ های  .1147

 باشد؟
 وموزوم اول( کر2 کروموزوم نهم (1
 ( کروموزوم دهم4 ( کروموزوم پنجم3
 باالی کدام کروموزوم واقع است؟ Rhفکتور  .1148
 ( کروموزوم دوم2 کروموزوم اول (1
 ( هیچکدام4 ( کروموزوم سوم3
 جن ها باالی کروموزوم ها چگونه موقعیت دارند؟ .1149
 ( در یک جا تراکم شده اند2 ( به صورت پراگنده1
 ( همه4 یه صورت خطب (3
م کدام دانشمند تجاربی باالی گل پتونی 1900در حدود سال  .1150

 انجام و بارزیت ناقص را بیان نمود؟
 ( پونت2 ( مندل1
 ( پاالد4 کارل کورینز (3
حالتی که در آن یک صفت اضافه از دو الیل دارد به نام کدام  .1151

 الیل ها یاد می شود؟
 ( الیل های متعدد2 ( الیل های واحد1
 درست است 3و  2 (4 ( الیل های مرکب3
 22عدد است که  46تعداد کروموزوم ها در یک حجره دیپلویید  .1152

 جوره کروموزوم های:
 ( گونوزوم2 اوتوزوم (1
3 )gonosomes 4 )2  3و 
 کدام کروموزوم ها جنسیت موجود زنده را تعیین می نماید؟ .1153
 chorosomessex( 2 ( کروموزوم جنسی1
3 )gonosomes 4) همه 
جوره چندم کروموزوم ها در جنس مونث و مذکر از هم فرق  .1154

 دارد؟
 22( جوره 2 21( جوره 1
 24( جوره 4 23جوره  (3
 در پرندگان و خزندگان: .1155
 ( جنس مذکر هوموزایگوس است1
 ( جنس مونث هیتروزایگوس است2
 ت( جنس مونث تعیین کننده نسل آینده اس3
 همه (4

در کدام یک از موجودات زیر جنس مونث، جنس نسل آینده را  .1156
 تعیین می نماید؟

 ( پرندگان2 ( ذومعیشتین1
 3و  2 (4 ( خزندگان3
اشخاص مبتال به کوری رنگ قدرت تشخیص کدام رنگها را  .1157

 ندارند؟
 ( سبز2 ( سرخ1
 2و  1 (4 ( زرد3
مرض کوری رنگ توسط یک جن بسته به جنسی که باالی  .1158

 روموزوم ................ قرار دارد به وجود می آید:ک
1) x 2 )y 
3 )yx. 4هیچکدام ) 
 بیشتر چه کسانی مبتال به کوری رنگ می شوند؟ .1159
 ( زنها 2 مرد ها (1
 ( زن های باردار4 ( اطفال3
م قرار دارد به نام کدام جن ها جن هاییکه باالی یک کروموزو .1160

 یاد میگردد؟
 جن های به هم پیوسته (2 ( جن های پراگنده1
 ( جن های کشنده4 ( جن های مشابه3
 یک انسان دارای چند جن می باشد؟ .1161
 جن 2000تا  1000( از 2 جن 30000تا  20000( از 1
 عدد جن 46( 4 جن 40000تا  30000از  (3
ک گروپ انتقال می یابند به چه عملیه ای که جن ها به صورت ی .1162

 نام یاد می گردد؟
 ( پراگنده بودن جن ها2 پیوسته بودن جن ها (1
 ( هیچکدام4 ( جن های کشنده3
خواصی که توسط دو یا زیادتر جن ها کنترول می شوند به چه  .1163

 نام یاد می شوند؟
 ( جن های کشنده2 ( جن های پیوسته1
 ( همه درست است4 پولی جن (3
ز صفات زیر توسط جن های مختلف )چندین جن( کدام یک ا .1164

 کنترول می شود؟
 ( رنگ موی2 ( رنگ پوست و چشم1
 همه (4 ( بلندی قد3
کشنده در کدام مراحل سبب مرگ موجود زنده می جن های  .1165

 شود؟
 ( در مراحل جنینی2 ( قبل از رسیدن به مرحله بلوغ1
 2و  1 (4 ( در سال خوردگی3
 از نوع جن های کشنده می باشد؟ کدام یک از امراض زیر مثال .1166
 ( انفلونزا2 ( سرطان1
 ( توبرکلوز4 کم خونی داسی شکل (3

1167.  onsModificati چگونه تغییرات را گویند؟ 
 تغییرات محیطی (2 ( تغییرات ارثی1
 ( همه4 ( تغییرات محیطی وارثی3
حرارت، رطوبت، نور، مواد غذایی و ارتفاعیکه نبات در آن نمو  .1168

 د باالی ......... نبات تأثیر می گذرد؟می کن
 فنوتایپ (2 ( جنوتایپ1
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 2و  1( 4 ( تأثیری ندارد3
درجه سانتیگرید گل سرخ و باالتر از آن  30گل پتونی تا حرارت  .1169

 گل ........... می دهد.
 ( ارغوانی2 ( زرد1
 ( بی رنگ4 سفید (3
 تأثیر حرارت باالی گل پتونی چه نوع مودیفیکشن می باشد؟ .1170
 مودیفیکیشن غیر دوامدار (2 ( مودیفیکیشن دوامدار1
 ( هرکدام امکن دارد4 ( تأثیرات محیطی3
توسط کدام عوامل تغییر در جن ها پدید می آید اما این نوع  .1171

 تغییرات ارثی نمی باشند؟
 ( ادویه جات2 ( شعاعات1
 2و  1 (4 ( قطع شدن دست و پا3
 یط اند؟کدام یک از صفات زیر صفات ثابت در مقابل مح .1172
 ( رنگ چشم و نرمه گوش2 ( گروپهای خون1
 2و  1 (4 ( رنگ جلد3
بی نظمی های جنتیکی در سبب تغییرات در چه به وجود می  .1173

 آیند؟
 ( تغییرات در فنوتایپ موجود2 ( تغییرات در محیط1
 ( همه4 تغییرات در مواد ارثی (3
ود می تمام تغییرات در مواد ارثی توسط ................... به وج .1174

 آید؟
 ( نور زیاد2 ( حرارت1
 موتیشن (4 ( فشار3
 موتیشن در کدام حجرات صورت می گیرد؟ .1175
 ( حجرات جنسی2 ( حجرات جسمی1
 درست است 2( 4 حجرات جسمی و جنسی (3
 چند نوع موتیشن وجود دارد؟ .1176
 ( کروموزوم موتیشن2 ( جن موتیشن1
 درست است 3هر  (4 ( جینوم موتیشن3
 ه نام موتیشن نقطه ای هم یاد می شود؟کدام نوع موتیشن ب .1177
 ( کروموزوم موتیشن2 جن موتیشن (1
 3و  2( 4 ( جینوم موتیشن3
 کدام یک از امراض زیر در اثر جن موتیشن به میان می آید؟ .1178
1) AnemiaCellSickle 2تریوزومی بیست و یکم ) 
 ( همه4 ( تورنرسیندروم3
وموزوم به وجود طع کروتیشن بواسطه تبادله یا تقاکدام نوع م .1179

 می آید؟
 کروموزوم موتیشن (2 ( جن موتیشن1
 درست است 3( 4 ( جینوم موتیشن3
 کروموزوم موتیشن می تواند در اثر ......... هم به وجود بیاید؟ .1180
 ( مرکبات کیمیاوی 2 ( شعاعات1
 2و  1 (4 ( رطوبت3
نیمی از اطفال پیش از تولد نتیجه کدام نوع مرگ اضافه از  .1181

 ن می باشد؟موتیش
 ( جینوم موتیشن2 ( موتیشن تأثیری ندارد1
 ( جن موتیشن4 کروموزوم موتیشن (3
 کروموزوم موتیشن به چند نوع می باشد؟ .1182

1)1 2 )2 
3 )3 4) 4 
 عبارت از کم شدن یک قسمت کروموزوم می باشد؟ .1183
 ( دپلیکیشن2 دیلیشن (1
 ( ترانسلوکیشن4 ( انورشن3
جن های کروموزوم ها به میان کدام یک در نتیجه دو برابر شدن  .1184

 می آید؟
 دپلیکیشن (2 ( دیلیشن1
 ( ترانسلوکیشن4 ( انورشن3
 کدام یک از مشخصات انورشن می باشد؟ .1185
 ( جن های کروموزوم ها دو برابر می شوند1
 ( کم شدن یک قسمت کرموزوم2
یک قسمت کروموزوم به صورت معکوس در جای اولی خود قرار  (3

 می گیرد.
 کروموزوم تبدیل می شوند. ( توته های4
کدام یک از موتیشن های زیر از تبدیل شدن توته های  .1186

 کروموزوم با همدیگر به بیان می آید؟
 ( دیلیشن2 ( انورشن1
 ( دپلیکیشن4 ترانسلوکیشن (3
مریضی که در اثر دیلیشن در کروموزوم پنجم به وجود می آید  .1187

 دارای کدام یک از خصوصیات زیر است؟
 مثل پشک از خود بروز می دهند( آواز های 1
 ( از نظر بدن و عقل پسمان می باشند.2
 ( اکثراً در زمان طفولیت فوت می شوند3
 همه (4
یک نوع مریضی سرطانی که در اثر ترانسلوکیشن به وجود می  .1188

 آید بین کدام کروموزوم ها صورت می گیرد؟
 بین نهم و بیست و دوم (2 ( بین نهم ودهم1
 ( بین نهم و بیست و پنجم4 ت و یکم( بین نهم و بیس3
 جینوم موتیشن به چند نوع می باشد؟ .1189
1) 2 2 )4 
3 )3 4 )5 
موتیشنی که یک یا چند عدد کروموزوم کم یا زیاد می شوند به  .1190

 چه نام یاد می گردد؟
 ( پولی پولویدی2 وپلویدیینا (1
 ( انورشن4 ( ترانسلوکیشن3
 باشد؟ کدام گزینه مثال برجسته از اینوپلویدی می .1191
 ( سیستیک فیبروس2 ( کم خونی داس مانند1
3) Trisomy21 4همه ) 
 کدام گزینه در مورد پولی پلویدی صدق می کند؟ .1192
 ( یک یا چند کروموزوم کم یا زیاد می شود.1
 یک یا چند مجموعه کروموزوم زیاد می شود (2
 ( قسمتی از کروموزوم کم و زیاد می شود3
 مت کوچک کروموزوم یعنی جن واقع می شود( تغییر در قس4
کدام یک از موتیشن های زیر در حاصل و تکامل نبات رول  .1193

 دارد؟
 ( اینوپلویدی2 ( کروموزوم موتیشن1
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 پولی پلویدی (4 ( دپلیکیشن3
دربین سیاه پوستان آفریقایی در هر چند نفر یک نفر برای کم  .1194

 خونی داس مانند هیتروزایگوس است؟
 نفر 12در هر  (2 نفر 10( درهر 1
 نفر 8( در هر 4 نفر 9( در هر 3
 کم خونی داس مانند در حقیقت یک ............. است. .1195
 ( اینوپلویدی2 ( جینوم موتیشن1
 ( ترانسلوکیشن4 جن موتیشن (3
 کدام یک از امشخصات کم خونی داس مانند نیست؟ .1196
( کرویات سرخ زود تر از بین رفته و یک کم خونی به وجود می 1
 دآی
 ( به انساج اکسیجن کمی می رسد2
 ( رگ های خون مسدود می گردد3
 شخص دارای پسمانی عقلی و جسمی می باشد (4
 انسان های مصاب به کدام مریضی در مقابل مالریا مقاومت دارند؟ .1197
 کم خونی داس مانند (2 21( تریزویم 1
 درست است 1( 4 ( سیستیک فیبروسیس3
یشن در با زوی کدام سیستیک فیبروسیس در اثر جن موت .1198

 کروموزوم به وجود می آید؟
 ( کروموزوم نهم2 ( کروموزوم پنجم1
 ( کروموزوم هشتم4 کروموزوم هفتم (3
)شش ها و مجراهای سیستم تنفسی و هضمی آن ها توسط مایع  .1199

بلغمی احاطه و عملیه تنفس را مشکل می سازد( مشخصه کدام مرض 
 می باشد؟

 اس مانند( کم خوندی د2 21( تریزومی 1
 سیستیک فیبروسیس (4 ( توبرکلوز استخوان3
کدام یک از عوامل زیر در بهبودی سیستیک فیبروسیس تأثیر  .1200

 مثبت دارد؟
 ( مواد غذایی خاص2 ( معالجه فزیکی1
 همه (4 ( دواهای جدید3
تریزومی بیست و یک به خاطری به این نام یاد می شود که  .1201

 ت؟آن چند بار موجود اس 21کروموزوم نمبر 
 بار 3 (2 بار 2( 1
 بار 21( 4 بار 8( 3
 چند جوره کروموزوم دارند؟ 21اشخاص مبتال به تریزومی  .1202
 جوره 27 (2 جوره 25( 1
 جوره 30( 4 جوره 23( 3
 نمی باشد؟ 21کدام یک از مشخصات تریزومی  .1203
 ( زبان دراز و پهن، قد کوتاه1
 ( حرکت عضالت بطی و درجه عقل شان پایین است2
 لبی دارند( مریضی ق3
 در مقابل مرض مالریا مقاومت دارند (4
مبتال می  21به صورت متوسط در هر چند نفر یک نفر به تریزومی  .1204

 شود؟
 نفر 800( درهر 2 نفر 400در هر ( 1
 نقر 120( در هر 4 نفر 700در هر  (3
 کدام بی نظمی مستقیماً به عمر مادر ارتباط دارد؟ .1205

 12تریزومی  (2 ( کم خونی داس مانند1
 ( تورنر سیندروم4 ( کلینیفلتر سیندروم3
سال تناسب بی نظمی تریزومی  20در اوالد مادران کمتر از  .1206

 چقدر می باشد؟
1) 102000 2 )1010 
3 )10200 4 )10100 
سال تناسب بی نظمی تریزومی به  45در اوالد ماداران گذشته  از  .1207

 چه مقدار می باشد؟
1 )1020 2) 1010 
3 )109 4 )10100 
ایی که به بی نظمی تورنرسیندروم مبتال هستند کدام زن ه .1208

 مشخصه وجود دارد؟
 دارند xتنها یک کروموزوم  xکروموزوم  2( به جای 1
 ( نسبت به دیگران کوچکتر می باشند2
 ( گردن پهن داشته عقیم می باشند3
 همه (4
بتال هستند از نظر عقلی در کدام کسانی که به تورنرسیندروم م .1209

 سطح قرار دارند؟
 ( در سطح پایین2 ( در سطح عالی1
 ( در سطح خوب4 در سطح متوسط (3
کدام یک از مشخصه شخص مبتال به بی نظمی )کلینیفلتر  .1210

 سیندروم( نمی باشد؟
 ( هیکل بزرگ و قوی دارند1
 ( عقیم بوده، خصیه های کوچک داشته و سپرم تولید نمی کنند2
 در آنها زیاد می باشد x( تعداد کروموزوم های 3
 در آنها زیاد یاد می باشد yتعداد کروموزوم های  (4
در قسمت تشخیص و تداوی بی نظمی های جنتیکی از چه  .1211

 استفاده می شود؟
 از میتودهای جن تخنیک (2 ( از احتماالت1
 ( همه4 ( غذاهای خاص3
 ت های قبل از تولد یا پرینتال چند قسم می باشد؟تس .1212
 قسم 3 (2 قسم 2( 1
 قسم 1( 4 قسم 4( 3
در امینو سنتیس از کیسه امینون زن حامله در کدام دوران  .1213

 توسط پیچکاری مایع گرفته می شود؟حاملگی 
 14و  10( بین هفته 2 12و  11( بین هفته 1
 17و  16( بین هفته 4 16و  14بین هفته  (3
تا در کدام دوران نستشخیص بی نظمی جنتیکی گرفتن پال برای .1214

 حاملگی اجراء می گردد؟
 9و  8بین هفته  (2 8و  7( بین هفته 1
 10و  9( بین هفته 4 6و  4( بین هفته 3
در کدام میتود از تشخیص بی نظمی جنتیکی ضایع شدن طفل  .1215

 زیادتر است؟
 گرفتن حجرات پالنستا (2 ( امینو سنتیس1
 ( هیچکدام4 ( تشخیص قبل از تولد3
تست بعد از تولد می تواند پیشگوی ممکنه بی نظمی هایی مانند:  .1216

 مریضی .......... را بکند؟
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 مریضی مغز (2 ( مریضی قلب1
 ( مریضی سرطان4 ( مریضی شش3
در اوایل کدام سال، ساینس دانان قانع شدن که جن ها از  .1217

DNA ند؟ساخته شده ا 
 م 1940( 2 م 1920( 1
 م1960( 4 م1950 (3
 شروع انجینری جنتیکی بعد از کدام دهه صورت گرفت؟ .1218
 م1940( 2 م1930( 1
 م1960 (4 م1950( 3
 انجینری جنتیکی با کشف چه چیزی آغاز گردید؟ .1219
 بعضی انزایم ها (2 ( پروتین ها1
 ( با کشف حجره4 ( هورمون ها3
 ها موارد استعمال دارد؟جن انجینیری امروز در کدام بخش  .1220
 ( دواسازی2 ( زراعت1
 همه (4 ( طب انسانی3
بعد از کدام سال در نتیجه تحقیقات مندل معلوم شد که  .1221

 موجودات زنده دارای فکتورهای ارثی اند؟
1 )1866 2 )1898 
3) 1886 4 )1876 
 لیک اسید را در هسته کشف نمود؟یچه کسی نو ک .1222
 ( سوتن2 ( بویری1
 ل( مند4 میشر (3
 میشر در کدام سال نو کیلیک اسید را کشف نمود؟ .1223
1 )1888 2) 1869 
3 )1859 4 )1895 
در کدام قرن توسط بویری و سوتن ثابت شد که فکتورهای  .1224

 ارثی یا جن ها باالی کروموزوم ها موقعیت دارد؟
 21( اوایل قرن 2 19( اوایل قرن 1
 18( در قرن 4 20اوایل قرن  (3
نشمند معلوم شد که جن های مختلف در نتیجه تجارب کدام دا .1225

 باالی موقعیت های خاص کرموزوم ها موقعیت دارند؟
 ( میشر2 ( کارل کورینز1
 مورگان (4 ( مندل3
م علمای وراثت فهمیدند که مواد ارثی باید دارای 1910در دهه  .1226

 ؟چند خاصیت باشد 
 خاصیت 2 (2 خاصیت 1( 1
 خاصیت 5( 4 خاصیت 3( 3
 واد ارثی درست است؟کدام گزینه در مورد م .1227
 ( این مواد باید قابلیت جابجا نمودن معلومات ارثی زیاد باشند.1
 ( بتوانند خودشان تکثر کنند.2
 ( معلومات را به نسل های آینده انتقال دهند؟3
 همه درست است (4
 ی شد که شاید جن ها از چه ساخته شده باشند؟مدر قدیم فکر .1228
 ( شحم2 ( انزایم ها1
 پروتین (4 ( ویتامین3
چه کسی ثابت ساخت که جن از نوکلیک اسید ساخته شده  .1229

 است؟

 ی( ویر2 ( میشر1
 ( بویری4 ( نیوتن3
م، ویری و همکارانش باالی کدام بکتریا تجارب 1944در سال  .1230

 خود را نجام دادند؟
 ( کوکوس2 سترپتوکوکوس (1
 ( هیچکدام4 ( مونوکوکوس3
یای دارای کپسول را توسط کدام بکتر DNAساینس دانان  .1231

 انزایم تجزیه نمودند؟
 Dnose (2 ( انزایم نوز1
 ( هیچکدام4 2و  1( 3
 را ساختند؟ DNAواتسون و کریک در کدام سال یک مودل  .1232
1 )1950 2 )1960 
3 )1962 4) 3195 
 شند؟نکلیوتایدها مالیکول های کوچک سازنده چه می با .1233
 ( تیزاب های هستوی2 ( نوکلییک اسید ها1
 2و  1 (4 ( پروتین ها3
 هر نکلیوتاید از کدام اعضا ساخته شده اند؟ .1234
 ( گروپ فاسفیت2 ( قند پنج کاربنه1
 همه (4 ( قلوی عضوی نایتروجنی3
 کدام نکلیوتاید به نام نکلیوزاید یاد می شود؟ .1235
 ت نداشته باشد( گروپ فاسفی2 ( قند پنج کاربنه نداشته باشد1
 درست است 2 (4 ( قلوی نایتروجنی نداشت باشد3
 چند قلوی شامل اند؟ DNAدر ترکیب  .1236
1 )2 2 )3 
3) 4 4 )1 
یکسان و  DNAچند قلوی آن به قلوی  RNAدر ترکیب  .1237

 مشابه است؟
1 )1 2 )2 
 ( همه قلوی ها4 3 (3
 عوض کدام قلوی یوراسیل وجود دارد؟ RNAر د .1238
 ( سایتوزین2 ( گوانین1
 ( ادنین4 تایمین (3
 کشف بسیار مهم بیولوژی معلوم نمودن ساختمان ............. است؟ .1239
1 )RNA 2) DNA 
 ( ویتامین4 ( انزایم3
 مقدار ادنین با کدام قلوی برابر است؟ DNAدر داخل  .1240
 تایمین (2 ( گوانین1
 ( یوراسیل4 ( مایتوزین3
 مقدار سایتوزین با کدام قلوی برای می باشد؟ DNAدر داخل  .1241
 ( گوانین2 ( ادنین1
 درست است 2 (4 ( تایمین3
TAبرابری بعضی از قلوی ها یعنی  .1242   وGC   توسط چه

 کسی کشف شد؟
 ( میشر2 ( ویرشو1
 ایروین چارگف (4 ( مورگان3
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تاب خورده  که با یک زینه رابری DNAدر ساختمان فضایی  .1243
 ینه از چه ساخته شده است؟مشابه است دو بازوی ز

 قند و فاسفیت (2 ( قلوی های و قند پنج کاربنه1
 درست است 1( 4 قلوی و فاسفیت (3
قلوی های تایمین و ادنین که در مقابل همدیگر قرار دارند  .1244

 دارای چند رابطه هایدروجنی می باشند؟
1) 2 2 )3 
3 )4 4 )1 
گوانین و سایتوزین توسط چند رابطه هایدروجنی باهم در  .1245

 ارتباط اند؟
1 )1 2 )2 
3) 3 4 )4 
 در کدام جزء آنها می باشد؟ RNAو  DNAفرق بین  .1246
 ( در قند آنها2 ( در فاسفیت انها1
 3و  2 (4 ( در قلوی هایشان3
1247. RNA به  تنسبDNA .است ............ 
 خیلی کوچکتر است (2 ( بزرگتر است1
 ( هیچکدام4 ( ساختمان یکسان دارند3
ی اکسی رایبوز در ساختمان کدام یک از مواد زیر موجود قند د .1248

 است؟
1) DNA 2 )RNA 
3 )RNA  وDNA 4همه ) 
 موجود می باشد؟ RNAدر یک حجره چند نوع  .1249
1 )1 2 )2 
3) 3 4 )4 
هسته گرفته و  DNAهدایات و پیام ها را از  RNA کدام نوع .1250

 در سایتوپالزم به ریبوزوم می رساند؟
1) mRNA 2 )rRNA 
3 )tRNA 4 )2 درست است 
1251. rRNA د زیر کمک می کند؟در ترکیب کدام موا 
 ( کاربوهایدریت2 در ترکیب پروتین (1
 ( ویتامین ها4 ( شحم3
1252. tRNA کدام مواد را به ریبوزوم ها می رساند؟ 
 ( انزایم ها2 ( کاربوهایدریت1
 امینواسید ها (4 ( هورمون ها3
1253. tRNA در کجا یافت می شود؟ 
 تچه( در هس2 ( در هسته1
 ( در مایتوکاندریا4 در سایتوپالزم (3
معلومات ارثی در نتیجه کدام عملیه از یک حجره به حجره دیگر  .1254

 انتقال می یابد؟
 ( میوسیس2 میتوسس (1
 ( هیچکدام4 ( امیتوسیس3
معلومات ارثی توسط میوسیس از .......... به ............ انتقال می  .1255

 یابد؟
 نسل به نسل (2 ( حجره به حجره1
 ( همه4 ( کروموزوم به کروموزوم3

 .................. یگانه مالیکول است که قابلیت تکثر خودی را دارد؟ .1256
1) DNA 2 )RNA 

3 )OH2 4 )6126 OHC 

را به چه  DNAمیخانیکت مالیکولی دو چند شدن مالیکول های  .1257
 نام یاد می کنند؟

 ( کاپی کردن2 ( نقل کردن1
3 )Replication 4) همه 
اجرا شود کدام شرایط زیر باید  Replicationبرای اینکه عملیه  .1258

 موجود باشد؟
 ( قلوی های متقابل با هم جوره شوند.1
 ( انزایم ها به شکل منظم به کار خود ادامه دهند.2
3 )DNA  مثل زنجیر جیب به شکلy مانند باز می گردد 
 همه (4
 کدام یک از اصطالحات زیر به معنی نسخه گرفتن است؟ .1259
1 )Replication 2) ترانسکرپشن 
 3و  1( 4 ( ترانسلیشن3
متکی به پالن و نقشه به  DNAدر عملیه ترانسکرپش مالیکول  .1260

 منظور تولید ............. هدایت می کند.
1 )rRNA 2) mRNA 
3 )tRNA 4امینو اسید ) 
1261. mRNA در کجا تولید می شود؟ 
 ( هستچه2 هسته (1
 ( همه4 ( سایتوپالزم3
به وجود می آید  DNA ،mRNAعملیه ای که به اثر هدایت  .1262

 عبارت است از:
 ترانسکرپشن (2 ( ترانسلیشن1
 ( کاپی سازی4 ( انجنیری جنتیک3
 ترانسلیشن به چه معنای باشد؟ .1263
 ترجمه کردن (2 ( نسخه گرفتن1
 ( کاپی ساختن4 ( ترکیب کردن3
کدام مواد ساخته می  DNAدر عملیه ترانسلیشن به اثر هدایت  .1264

 شود؟
 ( پولی پیپتدها2 ( امینو اسید ها1
 همه (4 ( پروتین3
در کدام سال ساینس دانان یک تجربه را اجرا نمودند که  .1265

 مطالعات جنتیکی را از بنیاد تغییر داد؟
1 )1970 2 )1971 
3 )1972 4) 1973 

ساینس دانها  .1266 rRNA  را ازDNA  کدام موجود در بکتریای

 Ecoli داخل نمودند؟ 
 بقه (2 ( موش1
 ( گزینه اول4 ( مار3
 ترانسجن به چه موجودی اطالق می شود؟ .1267
1 )RNA در جینوم خود جن بیگانه دارد (2 بیشتر تولید کند 
 رت گرفته باشدموتیشن در آن صو( 4 ( مرض جنتیکی داشته باشد3
 تطبیق عملی جنتیک از چند سال قبل شروع شده است؟ .1268
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 هزار سال قبل 11تا  10( 2 هزار سال قبل 10( 1
 هزار سال قبل 14الی  10( 4 هزار سال قبل 12الی  10 (3
 با اختراع چه چیزی شروع شد؟ 1960جن تخنیک از ده  .1269
1 )DNA 2 )RNA 
 ( جنDNA4انزایم های قطع کننده  (3
 امروزه جن تخنیک در کدام ساحه تطبیق دارد؟ .1270
 ( دواسازی2 ( زراعت1
 همه (4 ( طب انسانی3
 انسولین چیست؟ .1271
 ( یک هورمون است2 ( یک پروتین است1
 2و  1 (4 ( یک انزایم است3
 آمد؟قبل از انجینیری جنتیک انسولین از کجا به دست می  .1272
 ( از موش2 ( از پانقراس گاو1
 3و  1 (4 ( از پانقراس خوک3
در تهیه انسولین به شیوه قدیمی تقریباً چند فیصدی مریضان در  .1273

 مقابل آن عکس العمل نشان میدادند؟
 دو فیصد (2 ( یک فیصد1
 فیصد 80( 4 فیصد 3( 3
یک دهقان در جرمنی قادر بود برای چند  1900در حوالی سال  .1274

 غذایی مهیا کند؟ نفر مواد
 نفر 10( 2 نفر 64( 1
 نفر 15( 4 نفر 5 (3
 کدام یک از نتایج استعمال جن تخنیک نمی باشد؟ .1275
  ( بلند بردن کیفیت غذایی1
 ( زیاد نمودن حاصل در نباتات2
 ( مقاوم شدن نبات در مقابل شرایط ناگوار محیطی3
 کم شدن حاصالت نبات ها (4
بیشتر در کدام بخش مورد  در استعمال جن تخنیک برای انسان .1276

 استفاده قرار می گیرد؟
 در بخش تشخیص (2 ( در بخش تداوی1
 ( هیچکدام4 ( در بخش تداوی و تشخیص3
 جن تیراپی چیست؟ .1277
 ( تداوی توسط جن تخنیک2 ( داشتن جن بیگانه1
 درست است 2 (4( انتقال خواص ارثی توسط جن3
اگر از والدین یکی از آنها برای مریضی جنتیکی هیتروزایگوس  .1278

 باشد چند درصد اوالد آنها مریض خواهد بود؟
 درصد 70( 2 درصد 40( 1
 درصد 80( 4 درصد 50 (3
اگر والدین برای مریضی هردو هیتروزایگوس باشند به اساس  .1279

 قانون دوم نسل ............... اوالد مریض خواهیم داشت؟
 درصد 40( 2 صددر 50( 1
 درصد 90( 4 درصد 75 (3
در تداوی بی نظمی هایی که توسط جن های مغلوب انتقال  .1280

 داده می شود چه چیز مهم می باشد؟
 ( شناختن شجره فامیلی2 ( دادن مشوره1
 همه (4 ( هردو3
 به صورت عموم مشوره های ارثی در کدام موارد داده می شود؟ .1281

 ( زن و مرد باهم خویشاوند باشند1
 ( زنیکه چند بار به خاطر دالیل نا معلوم سقط کرده باشد2
 سال و تماس با شعاعات در حاملگی 38( زنان حامله بلندتر 3
 همه (4
عضالت بدن مشابه ماشین است که انرژی ذخیره شده .......... را  .1282

 به ............ تبدیل می نماید؟
 ( فزیکی به کیمیاوی2 ( میخانیکی به کیمیاوی1
 درست است 1( 4 یاوی به میخانیکیکیم (3
عضالت فعالیت های خود را به واسطه پورتین های ...............  .1283

 انجام می دهند؟
 ( پیپسین2 ( اکتین ها1
 3و  1 (4 ( میوسین3
عضالت در هنگام استرخا و استراحت دارای چگونه شکلی می  .1284

 باشد؟
 م( ضخامت آن کم و طول هم ک2 ( طول آن کم و ضخامت زیاد1
 ( هیچکدام4ضخامت آن کم وطول آن زیاد (3
 عضالت از لحاظ ساختمان به چند نوع می باشد؟ .1285
 نوع 3 (2 نوع 2( 1
 نوع 6( 4 نوع 5( 3
 عضالت قلب دارای کدام یک از خصوصیات زیر می باشد؟ .1286
 ( ارادی2 ( غیر ارادی1
 3و  1 (4 ( خط دار3
..... یاد می عضالتی که غیر ارادی و بدون خط اند به نام ........ .1287

 شوند؟
 ( عضالت لشم2 ( عضالت قلب1
 درست است 2 (4 ( عضالت اسکلیتی3
 کدام یک از گزینه های زیر دارای عضالت لشم می باشند؟ .1288
 ( جهاز هاضمه2 ( قلب1
 گزینه اول درست نیست (4 ( جهار تنفسی3
کدام عضالت به نام عضالت مخطط هم یاد می شود و حرکت  .1289

 ارادی دارد؟
 ( عضالت قلب2 لشم( عضالت 1
 درست نیست 2و  1 (4 ( عضالت اسکلیتی3
 عضالت اسکلیتی توسط ................ با استخوان ها وصل می باشد: .1290
 ( پی2 ( رباط1
3 )Tendon 4) همه 
نسج عضالتی سکلیتی دارای یک تعداد زیاد حجرات موازی و  .1291

 رشته عضالتی بوده که به نام:
 ( میوسین یاد می شود2 می شود ( اکتین یاد1
 درست است 3 (4 ( میوفبریل یاد می شود3
 میوفبریل دارای چگونه ساختمان می باشد؟ .1292
 ( مکعب شکل2 ( استوانه یی1
 ( همه4 سلندری (3
در میوفبریل در مرکز هر بند روشن آن ساختمان هایی به نام  .1293

 ........... دیده می شود؟
lineZ( 2 ( سارکویر1  
3 )Tendon 4) 1  غلط است 3و 
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lineZساحه بین دو  .1294  به چه نام یاد می گردد؟ 
 ( رباط2 سارکویر (1
 ( اکتین4 ( میوسین3
پروتینی ساخته شده اند هر سارکویر از رشته های نازک و ضخیم  .1295

 که عبارت اند از:
1 )Tendon2 ها )lineZ  
 درست است 3 (4 ( اکتین و میوسین3
 در نقاط تاریک سارکویر چه واقع است؟ .1296
1 )lineZ   
 ( رشته های نازک و ضخیم اکتین و میوسین2
 ( جای اتصال عضالت با استخوان3
 همه (4
 عضالت با استخوان ها در چند قسمت وصل یا چسپیده می باشند؟ .1297
 در دو قسمت (2 یک قسمت ( در1
 ( در تمام قسمت ها4 ( در سه قسمت3
 از قسمتی که عضالت شروع می شود به چه نام یاد می گردد؟ .1298
 ( منشا2 ( ارتکاز1

3 )Origin 4) 2  3و 
 جایی که عضالت ختم می شوند به چه نام یاد می گردند؟ .1299
 Origin( 2 ( منشا1
3 )insertion 4) 1  غلط است 2و 
 در منشا عضله با چگونه استخوان چسپیده است؟ .1300
 غیر متحرک (2 ( متحرک1
 ( هیچکدام4 ( نیمه متحرک3
 به استخوان شانه کدام انجام عضله چسپیده می باشد؟ .1301
 ( ارتکاز2 ( منشا1
 غلط است 1( 4 درست است 1 (3
 می باشد؟در تمام عضالت اسکلیتی خاصیت زیر موجود  .1302
 ( نقطه منشا را به ارتکاز خود نزدیک می کند1
 ( نقطه ارتکاز خود را به طرف منشا نزدیک می کند2
 ( سبب حرکت دست ها و پاها می شود3
 3و  2 (4
برای حرکت کردن موجودیت ................ عضالت ضروری  .1303

 است؟
 جوره عضالت (2 ( یک عدد عضله1
 ( هیچکدام4 ( دو جوره عضله3
ره عضالت که باعث حرکت می شوند به چه نام یاد می جو .1304

 گردند؟
 ( عضالت متضاد2 ( عضالت مخالف1
 2و  1 (4 ( عضالت مشابه3
 عضالت اسکلیتی از لحاظ حرکت به چند نوع اند؟ .1305
 نوع 4( 2 نوع 3( 1
 نوع 5( 4 نوع 2 (3
 کدام یک از عضالت زیر عضله انقباض کننده می باشد؟ .1306
 ه سه سره( عضل2 عضله دو سره (1
3 )Triceps 4 )2 3و 

 کدام یک از عضالت زیر عضله انبساط کننده می باشد؟ .1307
1 )Triceps 2 )Biceps 
 3و  2 (4 ( عضله دو سره3
مایوفبریل عبارت از یک رشته عضالتی است که در داخل آن  .1308

 ......... قرار دارد؟
1 )smyofilment 2اکتین ) 
 همه (4 ( میوسین3
 مایوفالمنت از کدام الیاف نازک پروتین ساخته شده است؟ .1309
 ( مایوفبریل2 ( اکتین ها1
 3و  1 (4 ( میوسین3
زمانیکه پیام عصبی توسط حجرات حسی گرفته می شود این پیام  .1310

 به امتداد عصب تا ..................... می رسد؟
 ( مغز2 تا عضله (1
 ( تا استخوان4 ( تاهورمون3
وقتیکه پیام حسی به امتداد عصب تا عضله می رسد در قسمت  .1311

 آخر عصب کدام ماده را می ریزد؟
1 )ca 2 )Na 
 ATP( 4 استیل کولین (3
از این استیل کولین در جدار عضالتی چنیل را باز می نماید که  .1312

 طریق کدام عنصر داخل حجره می گردد؟
1 )ca 2) Na 

3 )Cl 4 )2CO 
چارچ برقی تولید کرد  Naزمانی که دیوار حجروی توسط  .1313

 انگیزه برقی سبب جدا شدن چه می شود؟

1) Ca 2 )1Cl 
3 )HCl 4هیچکدام ) 

1314. 
Ca  که در اثر چارچ برقی تولید می شود از کدام عضو عضله

 جدا می شود و یا تولید می گردد؟
 ( رایبوزوم2 ( گلجی1
 ( مایتوکاندریا4 اندوپالزمیک ریتیکولم (3
دام آیون باالی رشته های اکتین و میوسین تاثیر نموده سبب ک .1315

 انقباض می گردند؟
1 )Na 2 )Zn 
3) Ca 4 )C 
 چه هنگام عملیه انقباضی ختم می گردد؟ .1316
زمیک ریتیکولم داخل زمانی که آیون کلسیم دوباره به اندوپال (1

 شود
 تولید شود Na( زمانی که 2
 ( زمانی که استیل کولین در قسمت آخر عصب می ریزد3
 درست است 3و  2( 4
 کدام یک ازجمالت زیر مکانیزم لغزش الیاف را تعریف می کند؟ .1317
 لغزش رشته اکتین باالی رشته میوسین (1
 حسیاخذ پیام عصبی توسط حجرات ( 2
 ( بی حرکت و ثابت بودن اکتین و میوسین3
 ( هیچکدام4
 کدام عامل سبب می شود که اکتین باالی میوسین لغزش نماید؟ .1318
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 ( انرژی2 ( فشار1
 درست است 2 (4 ( حرارت3
انرژی برای انقباض عضالت از کدام یک از گزینه های زیر به  .1319

 دست می آید؟
 ( ویتامین های مختلف2 ( پروتین1
3) ATP 4 کاربوهایدریت ) 
 ATPدر هنگام انقباض و تجزیه شدن یک مالیکول فاسفیت  .1320

 تبدیل به چه می گردد؟
 ( ادینوسین دای فاسفیت2 ( فاسفیت1
 غلط است 3و  1 (4 ( ادینوسین3
 سیستم عصبی دربدن انسان چه وظایفی را انجام میدهد؟ .1321
 جی توسط آن درک می گردد( عوامل داخلی و خار1
 ( عکس العمل ها اداره می گردد2
 ( فعالیت های اعضای بدن را کنترول می کند3
 همه (4
 فرق مغز انسان و کمپیوتر در چه چیزهایی است؟ .1322
 ( جذبات تا خیل و فکر2 ( حفظ افعال شعوری1
 همه (4 ( تصمیم و فیصله3
..... ساخته سیستم عصبی انسان از حجرات مخصوص به نام ........ .1323

 شده است؟
 ( مایوفبریل2 نیورون (1
 ( مایوفالمنت4 ( نیوترون3
 مغز انسان ها ............. نیورون دارد. .1324
 ( صد ها2 ( ده ها1
 ( میلیارد ها4 میلیون ها (3
 هرگاه یک نیورون از بین برده شود؟ .1325
 دوباره به میان نمی آید (2 ( دوباره به میان می آید1
 ( همه4 ن بیاید( ممکن است به میا3
 یک نیورون از چه قسمت ساخته شده است: .1326
 قسمت 4( از 2 قسمت 2( از 1
 قسمت 5( از 4 قسمت 3از  (3
آن قسمت نیورون که کتله سایتوپالزمی بوده و دارای  .1327

 سایتوپالزم، هسته و اعضای حجروی است عبارت است از:
 ( جسم حجروی2 ( دنداریت ها1
3 )bodycell 4) 2  3و 
 جسم حجروی به چه شکل دیده می شود؟ .1328
 ( چند ضلعی2 ( بیضوی1
 همه (4 (ستاره مانند3
ایت از کلمه یونانی اندرون گرفته شده که معنی ............. را ردند .1329

 می دهد.
 ( گل2 ( بوته1
 ( شاخه4 درخت (3
کدام یک ازاعضای نیورون پیام ها را اخذ و به جسم حجروی  .1330

 انتقال میدهد؟
 ( اکسون2 ندرایت ها( د1
 درست است 1 (4 ( پول میلین3

رشته های طویل پروتوپالزمیک که پیام ها را از جسم حجروی  .1331
 به حجرات انتقال می دهد:

 اکسون (2 ( دنداریت ها1
 ( ساینپس4 ( ترمینل های اکسون3
 نیورون ها توسط یک پوش ............ به نام میلین احاطه شده اند: .1332
 ری( خاکست2 ( سیاه1
 ( زرد4 سفید (3
کدام یک از گزینه های زیر در سرعت انتقال پیام نیورون تأثیر  .1333

 دارد؟
 ( قطر اکسون2 ( پوش میلین1
 غلط است 3 (4 ( طول اکسون3
 از لحاظ وظیفوی چند نوع نیورون وجود دارد؟ .1334
 نوع 2( 2 نوع 3 (1
 نوع 6( 4 نوع 4( 3
فته و به کدام نوع نیورون پیام ها را از آخذه های حسی گر .1335

 سیستم عصبی مرکزی انتقال می دهد؟
 نیورون حسی (2 ( نیورون حرکی1
 ( هیچکدام4 ( نیورون ارتباط دهنده3
کدام قسمت نیورون های حسی به اعضای حسی چسپیده می  .1336

 باشد؟
 یت هارادند (2 ( اکسون1
 ( همه4 ( جسم حجروی3
ای کدام نیورون پیام ها را از سیستم عصبی مرکزی گرفته به اعض .1337

 تطبیق کننده می رساند؟
 ( نیورون حسی2 ( نیورون حرکی1
 درست است 1گزینه  (4 ( نیورون ارتباط دهنده3
 نیورون های ارتباط دهنده در کجا موقعیت دارد؟ .1338
 ( در حرام مغز2 ( در مغز1
 2و  1 (4 ( در عضالت 3
 کدام یک وظیفه نیورون های ارتباط دهنده می باشد؟ .1339

 Effectorsای ( رساندن پیام به اعض1
 ( اخذ پیام ها از آخذه های حسی2
 ارتباط دادن نیورون های حسی و حرکی (3
 ( همه4
قسمت آخری اکسون نیورون های حرکی به کدام اعضا چسپیده  .1340

 می باشد؟
 ( غذه ها2 ( عضالت1
 همه درست است (Efectors 4( همه 3
 ن ها سهم می گیرند؟در یک تنبیه عصبی کدام نیورو .1341
 ( نیورون های ارتباط دهنده2 ( نیورون های حسی1
 هرسه (4 ( نیورونهای حرکی3
جای که اکسون یک نیورون با دندرایت نیورون دیگر یک جا  .1342

 می گردد یک خالیگاه کوچک وجود دارد به چه نام یاد می گردد؟
 ( ساینپس2 ( جسم حجروی1
 درست است 3 (4 ( ساینپس کلفت3

نیورون انتقال دهنده کدام مواد  CleftSynapticدر  .1343
 کیمیاوی را ترشح می کند؟
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1 )rTransmitteNeuro 2 )CholineAcetyl 
3 )HCl 4) 1 درست است 
محل ارتباط دو نیورون در وقت انتقال پیام به چه نام یاد می  .1344

 کنند؟
1) Synaps 2دنداریت ) 
 ( جسم حجروی4 ( اکسون3
ارتباطی که در وقت انتقال پیام در بین نیورون ها در ساینپس به  .1345

 وجود می آید یک ارتباط:
 ( موروفولوژیکی است2 فزیولوژیکی است (1
 ( همه درست است4 ( کیمیاوی است3
 کدام یک از وظایف هورمون های می باشد؟ .1346
  ند خون( تنظیم ق2 ( تنظیم رشد1
 همه (4 عکس العمل در مقابل ترس( 3
 هورمون کلمه یونانی بوده که معنی آن ........... است. .1347
 ( تحریک2 ( تنبیه1
 ( هیچکدام4 2و  1 (3
 نیورون یک نوع پیام رسان ................... است. .1348
 ( فزیکی2 کیمیاوی  (1
 ( هیچکدام4 ( بیولوژیکی3

لیت ها را از کجا گرفته نیورون ها دستورهای مربوط به تغییر فعا .1349
 و به حجرات مصرف میرساند؟

 ( حرام مغز2 ( مغز1
 ( غده های اگزوکراین4 غده های اندوکراین (3
 هورمون ها چند وظیفه اصلی را انجام میدهند؟ .1350
1 )3 2) 4 
3 )5 4 1 
 نیورون نمی باشد.کدام یک از وظایف  .1351
 ( تنظیم نمودن، نمو، انکشاف، رفتار و تکثر1
 ماهنگی بین تولید، مصرف و ذخیره انرژی( ایجاد ه2
 ( حفظ حالت پایدار بدن3
 هضم مواد غذایی (4
چه چیزی بدن را وادار می سازد که در مقابل محرک های  .1352

 خارجی عکس العمل نشان دهد؟
 ( نیورون2 ( هورمون1
 درست است 1 (4 ( مایوفبریل3
 وظیفه کدام یک ترشح مواد به دیگر قسمت های بدن می باشد؟ .1353
 غده (2 ( هورمون ها1
 ( هیچکدام4 ( حجره3
 کدام گزینه در مورد غدوات اندوکراین صدق میکند؟ .1354
 ( فاقد مجرا یا کانال می باشند1
 ( در سرتاسر بدن یافت می شوند2
( هورمون ها را مستقیماً به جریانی خون یا مایع دورادور حجره می 3

 ریزانند.
 همه (4
ود ترشح هورمون را به کدام یک از اعضای بدن ضمن وظایف خ .1355

 حیث وظایف فرعی انجام میدهد؟
 ( معده و روده کوچک2 ( مغز1

 همه (4 ( گرده3
بر عالوه سیستم اندوکراین کدام سیستم وظیفه تنظیم فعالیت های  .1356

 بدن را به عهده دارد؟
 ( سیستم عصبی2 ( سیستم هاضمه1
 درست است 2 (4 ( سیستم اطراحی3
 بی چه نامیده می شود؟پیام رسان کیمیاوی سیستم عص .1357
 انتقال دهنده عصبی (2 ( هورمون1
 ( هیچکدام4 ( نیورون ها3
 چیست؟ eEpinephrinاپی نفرین  .1358
  ( رول هورمون را دارد1
 ( به حیث انتقال دهنده عصبی کار می کند2
  هردو (3
 ( هیچکدام4
 زمانیکه اپی نفرین از غده فوق کلیه ترشح شود به عنوان چه عمل .1359

 می کند؟
 ( انتقال دهنده عصبی2 ( هورمون1
 درست است 1 (4 ( انتقال دهنده خون3
زمانی که اپی نفرین از غده فوق کلیه ترشح می شود به عنوان  .1360

 هورمون عمل کرده و شخص را برای چه آماده می سازد؟
 ( خوشحالی2 جنگ و گریز (1
 ( یاد گرفتن4 ( ناراحتی3
 رسان ها: در انتقال دهنده های عصبی پیام .1361
 ( کند عمل می کنند2 ( سریع عمل میکند1
 3و  1 (4 ( عمر کوتاه دارند3
 هورمون ها معموالً: .1362
  ( سریع عمل می کنند1
 ( عمر کوتاه دارد2
 ( تأثیرات کند تر و طوالنی تر دارند3
 درست است 3 (4
 هورمون ها در کجا تأثیر می کنند؟ .1363
 ( حجره حسی2 ( همه حجرات1
 حجره هدف (4 ( حجره عضالتی3
 هورمون حجره هدف را چگونه می شناسای میشود: .1364
 ( از سایتوپالزم آن2 ( از هسته آن1
 ( از غشای آن4 از آخذ های آن (3
 آخذه های موجود باالی حجرات هدف ساختار......... دارند؟ .1365
 پروتینی(2 ( شحمی1
 ( مغلق و پچیده4 ( منرالی3
 مکانیزم فیربک منفی چیست؟ .1366
 ه را تغییر دهد( فعالیت یک غد1
 حالت نورمال شرایط را می آورد( 2
 هردو (3
 ( هیچکدام4
 یک مثال معمولی مکانیزم فیربیک منفی عبارت است از: .1367
 ( بخاری2 ( تلویزیون1
 ( هیچکدام4 ترموستات یخچال (3
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ترشح هورمون تیروکسین توسط غده تایراید به وسیله کدام  .1368
 هورمون تنظیم میشود؟

 ( هورمون تحریک کننده تایرایدTSH  2( هورمون 1
 2و  1 (4 ( پرولکتین3
 TSHزمانیکه سطح تیروکسین به یک حد معین برسد ترشح  .1369

 توسط .......منع میگردد.
 ( غده فوق کلیه2 غده نخامیه (1
 ( مغز4 ( حجره هدف3
 حفظ، تعادل و تنظیم سطح گلوکوز در خون به چند شکل .1370

 صورت می گیرد؟
1 )1 2) 2 
3 )3 4 )4 
حفظ تعادل و تنظیم سطح گلوکوز در خون چگونه صورت می  .1371

 گیرد؟
 ( از طریق صرف غذا به اوقات معین1
 ( توسط هورمون که از غده پانقراس ترشح می شود2
 ( توسط غده تایراید3
 2و  1 (4
حجرات مخصوصی که به نام جزایر لنگرهانز یاد می شود در کجا  .1372

 قعیت دارد؟مو
 ( غده تایراید2 ( غده نخامیه1
 ( غده فوق کلیه4 غده پانقراس (3
 جزایر لنگرهانز دارای کدام حجرات می باشد؟ .1373
 ( حجرات  2( حجرات 1
 2و   4) 1( حجرات 3
 رمون را افراز می کنند:حجرات الفا در جزایر لنگرهانز کدام هو .1374
 TSH( 2 ( انسولین 1
 ( هورمون لوتینایزنگ4 گلوکاگون (3
 حجرات بیتا کدام هورمون را ترشح می کنند؟ .1375
 ( پرولکتین2 ( گلوکاگون1
 ( هیچکدام4 انسولین (3
 کدام هورمون سطح گلوکوز خون را پایین می آورد؟ .1376
 انسولین (2 ( گلوکاگون1
 PTH( 4 تونین ( کلسی3
انسولین عضالت را تحریک نموده تا گلوکوز اضافی را به  .1377

 گالیکوجن تبدیل و در کجا ذخیره کند؟
 درجیگر (2 ( در پانقراس1
 ( در لمف4 ( درخون3
 کدام هورمون سبب باال آمدن سطح گلوکوز خون می گردد؟ .1378
 PTH( 2 ( انسولین 1
 درست است 3 (4 لوکاگون( گ3
سطح بلند کلسیم در خون کدام غده را تحریک می کند تا  .1379

 هورمون کلسی تونین را ترشح نماید؟
 ( پانقراس2 ( جگر1
 ( نخامیه4 تایراید (3

هورمون کلسی تونین باعث می شود که کلسیم خون پایین آمده  .1380
 در کجا ذخیره شود؟

 در استخوان (2 ( در عضله1
 در جگر (4 ( درپانقراس3
 کدام هورمون در بلند بردن سطح کلسیم تأثیر دارد؟ .1381
 ( انسولین2 ( هورمون کلسی تونین1
 هورمون پارا تایراید (4 ( گلوکاگون3
غدوات پارا تایراید از چند طریق در بلند بردن سطح کلسیم تأثیر  .1382

 دارد؟
 ( از دو طریق2 ( از یک طریق1
 درست است 3 (4 طریق 3( از 3
ید از کدام طریق در بلند بردن سطح کلسیم تأثیر غدوات پاراترا .1383

 دارد؟
 ( تحریک استخوان تا کلسیم را آزاد سازد1
 ( وادار کردن گرده تا کلسیم ر از یوریا جذب نماید2

توسط  D( بلند بردن سطح ویتامین 3 PTH  تا امعا کلسیم را
 جذب نماید؟

 همه (4
 م برای چه ضروری می باشد؟کلسی .1384
 ( ساختمان استخوان ها و دندان ها2 ( لخته شدن خون1
 همه درست است (4( فعالیت نورمال عضالت واعصاب3
 کدام غده در زیر هایپو تالموس موقعیت دارد؟ .1385
 ( غده پانقراس2 غده نخامیه (1
 ( غده تایراید4 ( غده فوق کلیه3
 نخامیه یک غده ............. است. .1386
 ( اگزوکراین2 اندوکراین (1
 ( هیچکدام4 ( یک هورمون است3
 کدام غده جسامت آن به قدریکه نخودی باشد؟ .1387
 ( غده تایراید2 غده نخامیه (1
 درست است 3( 4 ( جگر3
 غده نخامیه دارای چند قسمت می باشد؟ .1388
 قسمت 3 (2 قسمت 2( 1
 قسمت 4( 4 قسمت 6( 3
 ترشح می شود؟ بیشترین تعداد هورمون از کدام بخش نخامیه .1389
 ( خلفی2 قدامی (1
 درست است 3و  2( 4 ( وسطی3
کدام قسمت غده نخامیه در هنگام طفلی موجود بوده ولی در  .1390

 کالن ساالن از بین میرود؟
 ( قسمت خلفی2 ( قسمت قدامی1
 درست است 3 (4 ( قسمت وسطی3
غده نخامیه را به سبب کنترل فعالیت غدوات اندوکراین به چه  .1391

 کنند؟نام یاد می 
 ( غده تنظیم کننده2 ( غده کارفرما1

3 )GlandMaster 4) 1  3و 
 حجرات عصبی در هایپوتالموس چند نوع هورمون می سازد؟ .1392
 دو نوع (2 ( یک نوع1
 نوع 6( 4 نوع 3( 3
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هورمون هایی که توسط هایپوالموس ساخته شده و در قسمت  .1393
 خلفی نخامیه ذخیره می شود عبارت اند از:

 انسولین و گلوکاگون (1
 ( اوکسی توکسین و وازو پرسین2
 ( اوکسی توکسین و انتی دیوریتیک3
 3و  2 (4
 بلندی قد در اثر افراز زیاد هورمون رشد چه نامیده میشود؟ .1394
 ( دیوپیکری2 ( قد بلستی1
3 )Gigantism 4) 2  3و 
 اگر هورمون رشد در هنگام طفولیت کمتر افراز شود سبب: .1395
 Dwarfism( 2 ( قد بلستی1
3 )Gigantism 4)  1  2و 
 هورمون پرولکتین کدام وظیفه را انجام می دهد؟ .1396
 ( تولید پروتین را ارتقا می بخشد1
 ( تحریک غدوات شیری2
 ( تولید شیر در زمان حاملگی و بعد از تولد طفل3
 همه (4
 حیوانات فقاریه را متأثر می سازد؟کدام هورمون واقعاً تمام انساج  .1397
 ( هورمون رشد2 ( هورمون پرولکتین1
 ( هورمون تحریک کننده فولیکل4 هورمون تایراید (3
 غده تایراید در کجا موقعیت دارد؟ .1398
 ( به دو طرف قصبه الریه2 ( در زیر بکس صوتی1
  2و 1 (4 ( پهلوی جگر3
 غده تایراید چند نوع هورمون را تولید می کند؟ .1399
 دو نوع (2 یک نوع  (1
 ( چهار نوع4 ( سه نوع3
هورمون هاییکه از غده تایراید ترشح می شوند هر دو دارای  .1400

 کدام عنصر می باشند؟
1 )Ca 2فاسفورس ) 
 ( سودیم4 آیودین (3

 دارای چند اتوم آیودین می باشد؟ 4Tهورمون تایروکسین یا  .1401
 اتوم 2( 2 اتوم 1( 1
 اتوم 4 (4 اتوم 3( 3
اتوم آیودین  3هورمونی که ازغده تایراید افراز شده و دارای  .1402

 می باشد به چه نام یاد می گردد:
 ( تری آیودوتیرونین2 ( تایروکسین1

3 )3T 4) 2  3و 

1403. 3T  4وT  تأثیر دارند؟باالی حجرات چگونه 
 ( تأثیرات گوناگون2 ( تأثیرات مختلف1
 2و 1( 4 عین تأثیرات (3

 چه رولی را دارند؟ 4Tو  3Tدر کالن ساالن  .1404
 ( به فشار نورمال خون کمک می کنند1
 ( به حرکت قلب کمک می کنند2
 ( به هضم و همچنان تکثر کمک می کنند3
 ههم (4

زیادی و کمی کدام هورمون در خون بی نظمی میتابولیکی را  .1405
 به میان می آورد؟

 ( هورمون تیروئید4T 2و  3T( هورمون 1
 2و  1 (4 ( هورمون کلسی تونین3

 به دنبال دارد؟در خون چه عواقبی را  4Tو  3Tزیادی  .1406
  ( حرارت را بلندی برد1
 ( عرق کردن شخص را افزایش می دهد2
 ( سبب ازدیاد فشارخون می شود3
 همه (4
 کمبود آیودین سبب تولید ............. می گردد؟ .1407
 Gaiter( 2 ( جاغور1
 2و  1 (4 ( سرطان3
فوق کدام هورمون باعث تحریک کورتکس غده ادرینال یا غده  .1408

 کلیه می شود؟
 ادرینوکلورتیکوتروپیک (2 ( تحریک کننده فولیکل1
 ( پرولکتین4 ( لوتینا یزنگ3
کدام هورمون از غده فوق کلیه ترشح شده در میتابولیزم و  .1409

 تنظیم سطح گلوکوز خون رول دارد؟
 ( کورتیزول2 ( ادرینوکورتیکوتروپیک1
 درست است 2 (4 ( لوتینایزنگ هورمون3
باالی گونادها عمل نموده انکشاف گمیت ها و کدام هورمون  .1410

 فعالیت غدوات جنسی را تنظیم می کند؟
 هورمون تحریک کننده فولیکل (2 ( لوتینایزنگ هورمون1
 درست است 1( 4 ( ادرینو کورتیکو تروپیک3
 لوتینایزنگ هورمون چه وظیفه را اجرا می کند؟ .1411
 ( به آزاد شدن یک تخمه از تخمدان کمک می کند1
 بب ترشح هورمون جنسی می شود( س2
 ( تنظیم گلوکوز3
 2و  1 (4
 اوکسی توکسین سبب چه می شود؟ .1412
 ( وضع حمل را آسان می سازد1
 ( رحم را به حالت نورمال بر می گرداند2
 ( هورمون ضد ادرار می باشد3
 2و  1 (4
کدام هورمون به حیث هورمون ضد ادرار شناخته شده جذب  .1413

حریک ورگ های خون را تنگ می دوباره آب را از گرده ها ت
 سازد؟

1 )sinpresVaso 2 )HormonDiureticAnti 
3 )FSH 4) 1 2و 
 گرده ها چگونه شکلی را دارا می باشند؟ .1414
 ( نخود2 لوبیا (1
 ( هیچکدام4 درست است 2( 3
 گرده دارای چه رنگی می باشد؟ .1415
 سرخ کمرنگ (2 ( سرخ تیره1
 ( قهوه ای4 زرد (3
 گرده ها در کجا موقعیت دارد؟ .1416
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  ( در زیر معده1
 ( پهلوی معده2
 ( بدوطرف ستون فقرات در قسمت شکم3
 3و 1 (4
 قسمت فرورفتگی یا مقعر گرده به چه نام یاد می گردد؟ .1417
1) Hilas 2 )ureters 
3 )urethra 4شانه ) 
 م نل از هر گرده خارج شده و یوریا را به مثانه می رساند؟کد .1418
1 )ureters 2 )urethra 
 3و  1 (4 ( نل یوریا3
کدام نل از مثانه خارج شده یوریا و مواد اضافی را از مثانه به  .1419

 بیرون اطراح می نماید؟
1 )ureters 2 )urethra 
 درست است 2 (4 ( یک درست است3
اگر یک گرده طوالً قطع شود در ساحه در آن دیده می شود  .1420

 ساحه خارجی آن عبارت از ................ است.
 ( میروال2 کارتکس (1
3 )Hilus 4 )Pelvis 
 ساحه داخلی گرده عبارت است از: .1421
1 )Medulla 2 )Cortex 
3 )Hilus 4) 1 درست است 
قسمت اول حالب که شکل پیاله مانند داشته و در قسمت پایانی  .1422

 میدوال واقع است به چه نام یاد می گردد؟
 Hilus( 2 گلنچهل( 1
3 )Pelvis 4) 1 3و 
 ان و وظیفوی گرده عبارت است از:واحد ساختم .1423
 ( نیورون2 نفرون (1
 ( مایوفبریل4 ( هورمون3
 تعداد نفرون در هر گرده به چه تعداد میرسد؟  .1424
 ( سه صد2 ( یک صد1
 ( دو میلیون4 یک میلیون (3
در یک انجام نفرون یک شکل پیاله مانند وجود دارد که به چه  .1425

 نام یاد می گردد؟
 سول بومنکپ (2 ( تیوب جمع کننده1
 ( تیوب هنل4 ( گلوسیرول3
یرول که عبارت از یک تعداد مویرگ ها می باشد کدام مگلو .1426

 یک از اجزای زیر را احاطه کرده است؟
 ( تیوب هنل2 ( تیوب جمع کننده1
 ( هیچکدام4 کپسول بومن (3
را از یک تعداد نفرون ها گرفته و آن را در کدام عضو فلزات  .1427

 ماید؟کانال جمع کننده خالی می ن

1 )Henleofloop 2) دستل تیوپ 
 ( هیچکدام4 ( تیوب پراکسیمال3
 تیوپ های نفرون چند قسمت دارد؟ .1428
 ( دو قسمت2 ( یک قسمت1
 ( چهار قسمت4 سه قسمت (3

 واحد ساختمانی و وظیفوی گرده ................. است. .1429
 Pelvis( 2 نفرون (1
 د( پیرای4 ( میروال3
 عملیه و فلتریشن در کدام قسمت نفرون صورت می گیرد؟ .1430
 ( در پراکسیمال2 ( دریتوپ دتل1
 ( لوپ هنلی4 کپسول بومن (3
 کدام مواد به شکل ادرار از بدن خارج می شود؟ .1431
 ( مرکبات امونیم2 ( یوریا و یوریک اسید1
 همه (4 ( آب و منرال های اضافی3
ن به چه نام یاد می ثابت نگهداشتن آب و مواد حل شده در خو .1432

 گردد؟
 ( اوسموریگولیشن2 ( تنظیم آسموس1
 ( هیچکدام4 هردو (3
کدام یک از گزینه های زیر آب را در پالزمای خون تاحد معین  .1433

 ثابت نگه می دارد؟
 ( معده2 ( جگر1
 ( شش ها4 گرده (3
 کنترول آب در خون به واسطه کدم هورمون کنترول می شود؟ .1434
1 )GH 2 )ACTH 
3 )FSH 4) ADH 
 مالیکول های خورد پروتین به چه نام یاد میشوند؟ .1435
 ( اسیدهای شحمی2 امینو اسیدها (1
 درست است 3و  2( 4 ( گلیسرین3
امینو اسیدهای که در بدن برای ترکیب پروتین استعمال نمی  .1436

ationADeا تحت عملیه شود در کج min می آیند؟ 
 ( در امعای کوچک2 ( در معده1
 ( در گرده4 در جگر (3
 یوریا از چه ساخته می شود؟ .1437
 Ca( امونیا و Na 2( امونیا و 1

 H( امونیا و 2CO 4امونیا و  (3

آلنین امینواسیدی است که توسط یک اتوم اکسیجن  .1438







2

2

1
O 

 تجزیه شده به کدام اجزا تبدیل می گردد؟
 ( پروتین2 ( پایرویک اسید1
 3و 1 (4 ( امونیا3
 کدام دو مرحله در تولید ادرار شامل می باشد؟ .1439
 ( جذب کردن2 ( فلتر کردن1
 تدرست اس 2و  1 (4 ( اطراح کردن3
داخل شدن خون به گلومیرول ها تحت فشار صورت می گیرد  .1440

 این فشار کدام مواد را به کپسول مامورمیراند؟
 ( گلوکوز2 ( نمکها و یوریا1
 همه (4 ( امینواسید ها3
کدام حجرات نسبت کالن بودن شان از دیوار گلوسیرول خارج  .1441

 شده نمی توانند؟
 ( پروتین2 ( حجرات خون1
 2و  1 (4 ( گلوکوز3
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مایعی که در کپسول باومن است )فلزات( شبیه به ................ می  .1442
 باشد؟

 ( آب2 ( خون1
 ( لمف4 پالزما (3
ساعت چه مقدار فلزات توسط گرده ها ساخته می  24در ظرف  .1443

 شود؟
 لیتر 140( 2 لیتر 120( 1
 لیتر 190( 4 لیتر 180 (3
 ساعت چند لیتر ادرار تولید می نمایند؟ 24گرده ها در  .1444
 لیتر 1.5 (2 ( یک لیتر1
 لیتر  3( 4 لیتر 2( 3
 اگر غلظت نمک ها در خون زیاد شود ................ زیاد می شود؟ .1445
 ( غلظت خون2 ( فشار اسموتیک1
 درست است 1 (4 ( انبساط رگها3
 در حقیقت وظایف عمده گردها ........... است. .1446
 ( کنترل2 ( ثابت نگهداشتن 1
3 )sHomeostasi 4) همه 
 کدام یک از وظایف گرده ها می باشد؟ .1447
 ( میزان غلظت گلوکوز2 ( اطراح مواد زهری1
 همه (4( میزان فشار آسموتیک مایع بدن3
 خون را ثابت نگه میدارد؟ PHکدام یک از اعضای زیر  .1448
 ( روده2 ( معده1
 ( قلب4 گرده (3
ننده امراض و سایر عوامل بدن ما چند قسم میکروب های تولید ک .1449

 بیگانه را از بین میبرد؟
 قسم 2 (2 قسم 3( 1
 قسم 6( 4 قسم 4( 3
 اولین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها به بدن کدام است؟ .1450
 ( دفاع غیر اختصاصی2 ( دفاع اختصاصی1
 درست است 2 (4 ( هردو3
 اولین خط دفاع غیر اختصاصی کدام است؟ .1451
 جلد و غشای مخاطی (2 تهابی( عکس العمل و جواب ال1
 3و  1( 4( عکس العمل یا جواب حرارتی3
انزایم که در عرق وجود دارد سیب تخریب دیوار.............. می  .1452

 گردد؟
 بکتریا (2 ( ویروس1
 ( میکروب4 ( فنجی3
سطح داخلی لوله هضمی و مجاری تنفسی و مجرای ادرار توسط  .1453

 چگونه الیه پوشانیده شده است؟
 ( الیه مخاطی2 اخی( الیه ش1
 درست است 2 (4 ( توسط الیه انساج مرده3
در مجرای تنفسی، مایع مخاطی و میکروبهای به دام افتاده چگونه  .1454

 به حلق رانده می شوند؟
 ( توسط حجرات2 ( توسط مویگها1
 ( توسط سیستم لمفاوی4 توسط مژه ها (3
برده و انزایم )لیزوزویم( در کجا وجود داشته مکروبها را از بین  .1455

 مانع نفوذ آنها می شود؟

 ( درخون2 ( در اشک و بزاق1
 درست است 1 (4 ( در لمف3
 از کدام یک از راههای زیر میکروب دفع می گردد؟ .1456
 ( مدفوع2 ( ادرار1
 همه (4 ( سرفه و عطسه3
زمانیکه بدن  تحت حمله میکروب ها قرار گیرد چند نوع دفاع  .1457

 غیر اختصاصی صورت می گیرد؟
 نوع 3( 2 نوع 2( 1
 نوع 5( 4 نوع 4 (3
 التهاب نوعی جواب یا عکس العمل .............. است؟ .1458
 موضعی (2 ( داخی1
 ( هیچکدام4 درست است 1( 3
کدام ماده از حجرات آسیب دیده آزاد و سبب توسعه رگها و  .1459

 افزایش جریان خون می شود؟
 هستامین (2 ( استل کولین1
 ( ماده لمفاوی4 ( هورمون3
 عالیم التهاب می باشد؟ کدام یک از .1460
 ( سرخ معلوم می شود2 ( آماس می نماید1
 همه (4 ( دیده شدن مایع سفید رنگ 3
 
 تب چیست؟ .1461
 عکس العمل در مقابل مکروب (2 ( یک مرض است1
 ( عکس العمل در مقابل سرما4 ( ویروس است3
مهم ترین حمله بر ضد میکروبها در خط دوم دفاع غیر اختصاصی  .1462

 کدام است؟
 ( عکس العمل التهابی2 کس العمل حرارتی( ع1
 ( پروتین ها4 حجرات سفید خون (3
در خط دوم دفاع غیر اختصاصی بدن توسط چند نوع حجرات  .1463

 سفید خون پیشبرده میشود؟
 نوع 3 (2 نوع 2( 1
 نوع 6( 4 نوع 4( 3
کدام یک از حجرات سفید خون زیر میکروب ها را احاطه و  .1464

 تخریب می نماید؟
 نویتروفیل ها (2 ا( مکروفاژه1
 ( لمفوسیت 4 ( حجرات کشنده طبیعی3
کدام یک از احجرات سفید خون بدن را از حجرات مرده پاک  .1465

 می کنند؟
 ( مکروفاژ ها2 ( نویتروفیل ها1
 درست است 2 (4 ( حجرات کشنده طبیعی3
اکثر ............. از حجرات سفید خون از طریق جریان خون در  .1466

 د.لمف خون حرکت می نماین
 مکره فاژ ها (2 ( نویتروفیل ها1
 درست است 3( 4 ( حجرات کشنده طبیعی3
 م گزینه در مورد حجرات کشنده طبیعی درست است؟اکد .1467
 ( از حجره بزرگ سفید خون است1
 ( حجرات آلوده به میکروب را مورد حمله قرار میدهد2
 ( یکی از مدافعین خوب بدن در مقابل سرطان3
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 همه (3
 ل چگونه فعال می شوند؟پروتین های مکم .1468
 در بر خورد با میکروب ها (2 ( درصورت زخمی شدن1
 ( در سن رشد4 ( در هنگام هضم غذا3
پروتین های مکمل در بر خورد با میکروبها چه شکل را به خود  .1469

 میگیرند؟
  ( پراگنده می شوند1
 ( شکل حلقه را میگیرند2
 ( به کمک یکدیگر شکل مثلث را میگیرند3
 استدرست  2 (4
سیستم لمفاتیک در از بین بردن ............ از خون کمک می  .1470

 نماید؟
 ( پالزمای خون2 ( کرویات سرخ خون1
 ( کرویات سفید4 زهریات و میکروبها (3
 سیستم لمفاتیک دارای چند وظیفه عمده می باشد؟ .1471
1 )1 2) 2 
3 )3 4 )4 
 کدام یک از وظایف سیستم لمفاتیک می باشد؟ .1472
  قابل میکروبها( مدافع بدن ب م1
 ( برگرداندن مایع بین النسبی به دوران خون2
 ( تولید خون3
 2و  1 (4
 کدام یک از اعضای زیر شامل سیستم لمفاتیک می باشد؟ .1473
 ( رگ های لمفاوی2 ( عقدات لمفاوی1
 هرسه (4 ( تیلی3
 کدام یک از اعضای سیستم لمفاتیک لمف را فلتر می کند؟ .1474
 ( تیلی2 ( رگهای لمفاوی1
 عقده لمفاوی (4 انسل ها( ت3
 لمف چیست؟ .1475
 مایع بین النسجی (2 ( پالزمای خون1
 ( هیچکدام4 ( سایتوپالزم 3
 انساج لمفاوی در کدام قسمت های بدن قرار دارند؟ .1476
 ( تانسل وتلی2 ( غده تیموس1
 همه (4 ( مغز استخوان3
تانسل ها گروپ غیر معمول بزرگ عقدات لمفاوی بوده در کجا  .1477

 موقعیت دارد؟
 ( عقب گلو2 ( عقب خالی دهن1
 2و  1 (4 ( درران ها3
تانسل ها کدام اعضای بدن را در مقابل بکتریا و دیگر مواد مضره  .1478

 محافت می کند؟
 ( گوش ها2 بینی و دهن (1
 ( معده4 ( شش ها3
................... مواد بیگانه را کشف نموده و عکلس العمل نشان  .1479

 میدهد؟
 ( تانسل ها2 ( تیموس1
 ( عقدات لمفاوی 4 تیلی یا طحال  (3

کدام یک بکتریای تخریب شده و حجرات مرده سرخ خون را  .1480
 فلتر و بحیث ذخیره خون عمل می کند؟

 ( تانسل2 طحال (1
 ( تیموس4 ( شش ها3
 عقدات لمفاوی در کجا موجود می باشند؟ .1481
 ( گردن 2 ( زیر بغل1
 همه (4 ( بیخ ران3
یا دفاع می نماید چرا ت جنگ زمانی که بدن در مقابل عفون .1482

 عقدات لمفاوی آماس می کنند؟
 ( لمف در آن تجمع می نماید1
 حجرات سفید خون به سرعت چند برابر می شوند (2
 ( در آن فشار به وجود می آید3
 ( عملیه آسموس صورت میگرد4
دکتوران از عقدات لمفاوی در تشخیص و انتشار کدام مرض  .1483

 استفاده می نمایند؟
 سرطان (2 ( توبرکلوز1
 ( چیچک4 ( انفلونزا3
لمفوسیت ها یک نوع ................. بوده که عکلس العمل های  .1484

 معافیتی راتولید می نماید؟
 حجرات سفید خون (2 ( حجرات سرخ خون1
 ( غده لمفاوی4 ( پروتین3
 لمفوسیت ها در کجا به وجود می آیند؟ .1485
 ( در عقدات لمفاوی2 ( در خون1
 استخواندرمغز  (4 ( در جگر3
می که در مغز استخوان انکشاف می نمایند به لمفوسیت های خا .1486

 چه نام یاد می گردند؟
 لمفوسیت T 2 )B( لموسیت 1

3 )CellsB 4) 2 3و  
1487. CellsT  و یا لمفوسیتT تشکیل در مغز استخوان در  بعد از

 کجا انکشاف میکند؟
 غده  تایموس (2 ( غده تانسل1
 ( غده پانقراس4 ( غده نخامیه3
از کدام طریق خود را به عقدات لمفاوی و  Bو  Tحجرات  .1488

 دیگر اعضای لمفاوی میرساند؟
 ( از طریق انساج2 ( از طریق استخوان1
 ( همه درست است4 از طریق خون (3
 کدام ماده باعث تحریک عکس العمل معافیتی در خون می شود؟ .1489
 انتی جن (2 ( انتی بادی1
 ( انزایم ها4 ( حجرات سفید خون3
اکثر انتی جن ها مالیکولهای ............... هستند که در سطح  .1490

 ویروس ها، بکتریا وجود دارد؟
 ( پروتینی2 ( شحم1
 3و 2 (4 راید( پولی سک3
 کدام یک از مواد ذیل یک انتی جن می باشد؟ .1491
 ( مالیکول های موجود در سطح حجرات سرطانی1
 ( زهر باکتریا ها2
 ( دانه های گرده نباتی3
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 همه (4
 چگونه لمفوسیت، انتی جن را تشخیص می دهد؟ .1492
  ( به واسطه حس المسه1
 بواسطه آخذه های انتی جن (2
 جن تولید می کند( به واسطه زهری که انتی 3
 ( به واسطه هسته خود4
 در دفاع اختصاصی کدام مواد فعالیت می داشته باشند؟ .1493
 ( سیستم دوران خون2 ( غدوات لمفاوی1
 ( جلد و غشای مخاطی4 لمفوسیت ها (3
 دفاع اختصاصی شامل کدام دفاع های زیر می باشد؟ .1494
 ( دفاع هومورال2 ( دفاع غیر اختصاصی1
 3و 2 (4 ( دفاع حجروی3
 هومورز به چه معنا می باشد؟ .1495
 ( لمف2 ( خون1
 همه (4 ( مایع بین حجرات 3
 سیستم هومورال اساساً بدن را در مقابل چه مدافعه می نماید؟ .1496
 ( بکتریا و ویروس های موجود در حجرات1
 بکتریا و ویروس های موجود در مایع بدن (2
 ( ویروس های موجود در جگر3
 ( همه درست است4
 ورال کدام لمفوسیت رول دارد؟در دفاع هوم .1497
 Bلمفوسیت  (T 2( لمفوسیت 1
 ( نوتیروفیل ها4 ( مکروفاژها3
با انتی جن خاص روبرو می شوند  Bزمانیکه لمفوسیت های  .1498

 خود را به آن:
 می چسپانند (2 ( نزدیک می سازند1
 ( پراگنده می شوند4 کنند( دور می 3
بعد از چسپیدن به انتی جن چه چیز را تولید می  Bحجرات  .1499

 کنند؟
 ( انتی بادی2 ( انتی جن1
 3و 2 (4 ( یک پروتین مدافعوی3
از جمله یکصد تریلیون حجرات بدن چه مقدار آن را حجرات  .1500

 سفید تشکیل می دهد؟
 تریلیون 4( 2 تریلیون 5( 1
 تریلیون 3( 4 تریلیون 2 (3
چند نوع عمده حجرات سفید خون دردفاع حجروی حصه می  .1501

 گیرند؟
 نوع 4 (2 نوع 2( 1
 ( انواع مختلف4 نوع 3( 3
 کدام حجرات میکروب ها و حجرات آلوده را از بین می برند؟ .1502
 T( حجرات سیتوتوکسیک 2 مکروفاژها (1
 T( حجرات کمکی B 4( حجرات 3
کدام یک از حجرات سفید تنها حجرات آلوده شده به مکروب را  .1503

 حمله قرار میدهد و از بین میبرد؟مورد 
 Tحجرات سیتوتوکسیک  (2 ( مکروفاژها1
 T( حجرات کمکی B 4( حجرات 3

کدام حجرات سفید خون میکروب ها را تشخیص و توسط  .1504
 مکروفاژها از بین می برد؟

 T( حجرات کمکی B 2حجرات  (1
 ( مکروفاژ هاT 4( حجرات سیتوتوکسیک 3
را فعال  Bو حچرات  T...................... حجرات سیتوتوکسیک  .1505

 می سازد؟
 ( انتی بادی2 ( مکروفاژها1
 ( نویتروفیل هاT 4حجرات کمکی  (3
 کدام حجرات را فعال می نماید؟ Tحجرات کمکی  .1506
 T( سیتوتوکسیک 2 ( مکروفاژها1
 2و B 4 )2حجرات  (3
در عکس العمل معافیتی در عملیه مشخص باهم یکجا کار میکنند  .1507

 آنها کدام اند؟
 Tو  Bعکس العمل حجرات  (1
 Bو  T( عکس العمل حجرات سیتوتوکسیک 2
 T( عکس العمل حجرات کمکی 3
 درست است 2( 4
تخریب میکروب های داخل حجرات توسط......... صورت  .1508

 میگیرد؟
 Tحجرات سیتوتوکسیک  (B 2( حجرات 1
 T( حجرات T 4( حجرات کمکی 3
توسط کدام حجرات تنظیم  Tو حجره  Bمدافعه یی حجره  .1509

 می گردد؟
 Tحجرات کمکی  (T 2( حجرات سیتوتوکسیک 1
 ( مکروفاژ ها4 ( توسط انتی بادی ها3
 واکسین چیست؟ .1510
 یکروب های کشته شده ضعیف زنده( م1
 ( توکسین خنثی شده میکروب2
 ( یک نوع دوا است3
 2و  1 (4
 واکسین بدن را وادار می سازد تا کدام ماده را تولید کند؟ .1511
 انتی بادی (2 ( انتی جن1
 ( هورمون4 ( توکسین یا زهر3
 به صورت عموم معافیت بدن به چند شکل صورت می گیرد؟ .1512
 شکل 1( به 2 شکل 3( به 1
 شکل 4( به 4 شکل 2به  (3
زمانی که بدن خود را در مقابل انتی جن انتی بادی تولیدی کند  .1513

 چگونه معافیت به وجود می آید؟
 ( معافیت مستقیم2 ( معافیت غیر مستقیم1
 3و 2 (4 ( معافیت فعال3
 معافیت مستقیم چه مدت بعد از تطبیق واکسی شروع می شود؟ .1514
 هفته 1( بعد از 2 روز 2( بعد از 1
 ماه 1( بعد از 4 هفته 2بعد از  (3
 معافیت مستقیم چگونه به وجود می آید؟ .1515
 ( در اثر مواجه شدن مشخص به مرض1
 ( در اثر تطبیق واکسین2
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 ( در اثر تزریق انتی بادی3
 غلط است 3 (4
 معافیت غیر مستقیم چگونه به میان می آید؟ .1516
 ( در اثر مواجه شدن مشخص به مریضی1
 بیق واکسین( در اثر تط2
 ( در اثر تزریق انتی بادی اختصاصی3
 درست است 3 (4
طفل نو تولد از چه طریق در مقابل امراض معافیت حاصل می  .1517

 کند؟
 از طریق پالسنتای مادر (2 ( دراثر واکسین1
 3و 1( 4 ( در اثر مقابل شدن با مرض3
طفل در اثر نوشیدن شیر فله مادر چگونه معافیت را حاصل می  .1518

 کند؟
 ( معافیت غیر فعال2 معافیت پاسیف( 1
 2و 1 (4 ( معافیت فعال3
زمانی که انتی بادی آماده شده به مریض پیچکاری شود، معافیت  .1519

 شروع و چه مدت در بدن باقی می ماند؟
 سال 1( 2 ماه 1( 1
 روز 20( 4 روز 10 (3
 وی نسبت به معافیت اولی:دمعافیت  .1520
 ( سریع تر و قوی تر2 ( کندتر و ضعیف تر1
 3و 2 (4 ( دوامدار تر3
 با پیشرفت عمر مقاومت بدن در مقابل امراض: .1521
 کاهش می یابد (2 ( بلند می رود1
 ( از بین میرود4 ( فرقی نمی کند3
واکسین نمودن اشخاص سن به خصوص در مقابل کدام مرض  .1522

 ضروری است؟
 ( چیچک2 انفلونزا (1
 ( پولیو4 ( سرخکان3
 اب می شوند؟کدام اشخاص بیشتر به مرض سرطان مص .1523
 ( جوانان2 ( اطفال1
 اشخاص مسن (4 ( نو جوانان3
کدام حجرات در سیستم معافیتی موجود بوده و به حافظه دارند  .1524

 که در مقابل کدام مکروب کدام انتی بادی را تولید نمایند؟
 T( حجرات کمکی 2 ( حجرات مکروفاژ1
 ( نویتروفیل ها4 حجرات حافظوی (3
در ظرف چند روز در مقابل انتی جن،  Bجرات حافظوی ح .1525

 انتی بادی مربوط را تولید می کنند؟
 روز 4 – 3 (2 روز 3 – 2( 1
 روز 5 – 4( 4 روز 5 – 3( 3
حساسیت یا عکس العمل قوی و بیش از حد سیستم معافیت بدن به  .1526

 مقابل انتی جن چیست؟
 الرجی (2 ( معافیت مستقیم1
 ( سرطان4 ( انفلونزا3
وقتیکه مواد مولد الرجی یا انتیجن داخل بدن شود یک عکس  .1527

 العمل توسط کدام حجره به وجود می آید؟
 B( حجره T 2حجره  (1

 ( همهT 4( حجره کمکی 3
 عوامل الرجی کدام ها اند؟ .1528
 ( گرده نباتی2 اوی و آرایشی( موادکیمی1
 همه (4 ( گرد و غبار و دود3
به تعقیب حساسیت در مقابل عوامل الرجی انتی بادی حجرات  .1529

 بدن را وادار به ساختن چه می کنند؟
 ( انتی جن2 ( پروتین1
 ( استل کولین4 هستامین (3
عالیم مهم حساسیت که از آزاد شدن هستامین به میان می آید  .1530

 عبارت اند از:
 ( پنده گی و پت کشیدن در سطح جلد1
 ( خارش جلد و نفس تنگی و شوک2
 ( اشک ریزی و افرازات بینی و خارش چشم3
 همه (4
 هستامین باعث نفش تنگی شده و توسط چه تداوی میشود؟ .1531
 ( انتی جین2 ( انتی اسید1
 ( همه4 انتی هستامین (3
با برای تولید مثل و انکشاف جنین هم آهنگی کدام سیستم ها  .1532

 سیستم تناسلی خیلی ضروری است؟
 ( سیستم اندوکراین2 ( سیستم عصبی1
 2و 1 (4 ( سیستم لمفاوی3
 اعضای تناسلی یا گونادها چه چیزی را تولید می نمایند؟ .1533
 ( در مردها سپرم2 ( بعضی هورمون ها1
 همه (4 ( در زنان تخمه3
تخمدان ها کدام هورمون های زیر را که آزاد شدن تخمه و  .1534

 زنانه را کنترول می نماید تولید می کند؟خواص 
 ( تستسترون2 ( استروجن1
 3و  1 (4 ( پروجسترون3
خصیه ها کدام هورمون ها را تولید می کند که خواص جنس  .1535

 مذکر را کنترل می کند؟
 ( اندروجن2 ( استروجن1
3 )nesTestostero 4) 2 3و 
 ایند؟در کدام دوران گونادها به فعالیت آغاز می نم .1536
 ( در تمام دوران های زندگی2 ( دوران طفولیت1
 ( هیچکدام3 دوران بلوغ (3
خصیه ها از تیوپ های تاب خورده ساخته شده که جدار داخلی  .1537

 آن از کدام حجرات ساخته شده؟
 Apithelial( 2 ( حجرات اپتیل1
 ( هیچکدام4 هردو (3
وجود دارد که در داخل تیوب های خصیه ها حجرات با بینی  .1538

 کدام هورمون را تولید می نماید؟
 ( پروجسترون2 ( اندروجن1
 درست است 3 (4 ( تستوسیترون3
از هر خصیه نلی به نام نل منی نشا گرفته که سپرم را به کجا  .1539

 انتقال میدهد؟
 اپی دیدایمس (2 ( غده پروستات1
 ( غده بلبور یترال4 ( مجرای ادرار3
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داشته که سپرم را به حرکت جدار کدام قسمت حرکت موجی  .1540
 می آورد؟

 جدار نل منی  (2 ( جدار خصیه ها1
 ( هیچکدام4 ( جدار غده پروستات3
 جای که نل منی و نل ادرار باهم وصل می شوند عبارت اند از: .1541
 ( خصیه ها2 خریطه منی (1
 ( غده پروستات4 ( غده بلبوریترال3
 
 منشا می گیرد؟نل ادرار در سیستم تناسلی مذکور .............  .1542
 غده پروستات (2 ( خریطه منی1
 ( اپی دیدایمس4 ( غده بلبوریترال3
 غده پروستات کدام ماده را ترشح می کند؟ .1543
 ( ماده تیزابی2 ( ماده قلوی1
 درست است 1 (4 ( هردو3
زمانیکه سپرم از غده بلبوریترال می گذرد کدام نوع مواد قندی  .1544

 مایع را اخذ می کند؟
 3کتوزفر (2 ( مالتوز1
 ( سکروز4 ( کلوکوز3
 از جمله سپرم ها چند عدد سپرم تخمه را القاح می نماید؟ .1545
 عدد 3( 2 عدد 2( 1
 ( تعداد زیادی از آنها4 عدد 1 (3
 عملیه انکشاف حجرات سپرم به چه نام یاد می گردد؟ .1546

1 )sisGametogene 2 )nesisSpermatoge 
3 )Oogenesis 4) 2 درست است 
 تولید سپرم در کجا صورت میگیرد؟ .1547
 ( اپی دیدایمس2 ( در غده پروستات1
 ( هیچکدام4 در خصیه ها (3
 ه به نام ................. موقعیت  دارند؟سیخصیه ها در یک ک .1548
1 )sctrotum 2خریطه منی ) 
 درست است 1 (4 درست است 2( 3
 د که حرارت آن چقدر باشد؟سپرم در محیطی انکشاف می کن .1549
 درجه سانتی گرید 37( بیشتر از 2 درجه سانتی گرید 37( 1
 درجه سانتی گرید 38( 4درجه سانتی گرید 37( کمتر از 3
کدام قسمت سیستم تناسلی مذکر توسط بسیاری از تیوب های  .1550

 محکم مارپیچی سیمنی فیروس پیچانده شده است؟
 ( غده بلوریترال2 ( غده پروستات1
 ( اپی دیدایمس4 خصیه ها (3
 کدام در هورمون سبب تنظیم فعالیت های خصیه ها می شوند؟ .1551
1) TSH  وSH 2 )LH  وFSH 
3 )ACTH  وLH 4 )TSH  وACTH 
هورمون هایی که فعالیت های خصیه ها را تنظیم می کند از  .1552

 کدام قسمت غده نخامیه ترشح می شود؟
 قسمت قدامی (2 ( قسمت خلفی1
 ( هیچکدام4 ( قسمت وسطی3
حجراتی که در بین تیوپ های مارپیچی موقعیت دارند کدام  .1553

 هورمون را تولید می کنند؟
 FSH( 2 وجن( اندر1

 درست است 3 (4 ( تستوستیرون3
 یک مرد بالغ روزانه چه مقدار حجرات سپرم تولید می نماید؟ .1554
 ( یک میلیون2 ( دهها1
 میلیون چند صد (4 ( سه میلیون3
ساحه یی که سپرم در آن ذخیره و به پختگی میرسد و آماده  .1555

 حرکت می شود به چه نام یاد می گردد؟
 ( غده بلبوریترال2 غده پروستات( 1
 ( خصیه ها4 اپی دیدایس (3
در وقت تحریک از اپی دیدایمس سپرم ها به کجا حرکت می  .1556

 کنند؟
 cevasdeferenبه طرف   (2 ( به طرف خصیه ها1
 ( هیچکدام4 ( فیروس3
 یک سپرم بالغ از چند حصه ساخته شده است؟ .1557
 حصه 3از  (2 حصه 4( از 1
 حصه 2( از 4 حصه 5( از 3
سر سپرم دارای ................ است که داخل شدن سپرم را در  .1558

 تخمه در هنگام القاح آسان می سازند؟
 ( هورمون2 ( پروتین1
 ( تیزاب4 انزایم (3
قسمت وسطی سپرم دارای تعداد زیاد ............... می باشد که  .1559

 برای سپرم انرژی تهیه می نماید.
 ندوپالزمیک ریتیکولم( ا2 ( اجسام کلجی1
 ( رایبوزوم4 میتوکاندریا (3
 کدام قسمت سپرم را قادر به حرکت می کند:؟ .1560
 ( قسمت وسطی آن2 ( سر سپرم1
 درست است 1( 4 دم اسپرم (3
 در هنگام القالح، کدام قسمت سپرم داخل تخمه می گردد؟ .1561
 ( دم سپرم2 تنها سر سپرم (1
 رم( تمام قسمت های سپ4 ( قسمت وسطی اسپرم3
 ................ پدر به اوالد انتقال نمی شود؟ .1562
 ( اندوپالزمیک ریتیکولم2 ( اریبوزم1
 میتوکاندریا (4 ( لیزوزوم3
زمانیکه سپرم به طرف نل ادرار حرکت می کند همراه مایعی  .1563

 مخلوط می شود که از چند غده اگزوکراین ترشح می شود؟
 غده 1( از 2 غده 2( از 1
 غده 4( از 4 غده 3از  (3
 ترشحات کدام غدوات زیر همرای سپرم منی را تشکیل میدهند؟ .1564
 ( غده پروستات2 ( کیسه منی1
 هر سه (4 ( غده بلبوریترال3
کدام غده در بین شانه و رکتوم موقعیت دارد و مایعی دارای قند  .1565

 تولید می کند؟
 ( غده پروستات2 کیسه منی (1
 ( همه4 ( غده بلبورتیرال3
 واقع است؟ غده پروستات در کجا .1566
 زیر مثانه (2 ( بین شانه ورکتوم1
 ( در خصیه ها4 ( باالی مثانه3
 غده پروستات و بلبوریترال کدام مایع را ترشح می کنند؟ .1567
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 ( مایع تیزابی2 ( مایع القلی1
 ( مایع القلی و تیزابی4 درست است 1 (3
 در موقع انزال چه مقدارمنی خارج می گردد؟ .1568
 رملی لیت 3( 2 ملی لیتر 2( 1
 ملی لیتر 3.5 (4 ملی لیتر 2.5( 3
ملی لیتر منی که دارای .............. سپرم می  3.5در موقع انزال  .1569

 باشد خارج می گردد؟
 هزار 400تا  300( 2 میلیون 300تا  200( 1
 هزار 500تا  400( 4 میلیون 400تا  300 (3
هرگاه تعداد سپرم ها از چه مقدار در یک ملی لیتر منی کمتر  .1570

 معموالً خنثی تلقی می گردد؟ باشد
 میلیون 20 (2 میلیون 1( 1
 میلیون 40( 4 میلیون 30( 3
سیستم تکثری زن تخمه القاح شده را برای چه مدت محافظه و  .1571

 تغذیه می نماید؟
 ماه 6( 2 ماه 3( 1
 ماه 11( 4 ماه 9 (3
اطفال مونث در هنگام تولد دارای چه تعداد تخمه نا بالغ یا  .1572

 ند؟نارسیده می باش
 میلیون 2 (2 میلیون 1( 1
 میلیون 4( 4 میلیون 3( 3
 تخمه ها از کدام طریق ساخته می شوند؟ .1573
 از طریق میوسیس (2 ( از طریق میتوسیس1
 ( همه4 ( از طریق ایتوسیس3
 به صورت نورمال در یک ماه چه تخمه نا پخته یا بالغ می شوند؟ .1574
 تخمه 2( 2 تخمه 1 (1
 تخمه 4( 4 تخمه 3( 3
 زندگی یک مونث چه تعداد  تخمه بالغ خواهد شد؟در طول  .1575
 300تا  200( 2 200تا  100( 1
 500تا  400( 4 400تا  300 (3
تخمه در هر چند روز آزاد شده و داخل نفیره یا نل رحمی  .1576

 میشود؟
 روز 27( هر 2 روز 26( هر 1
 روز 30( هر 4 روز 28هر  (3
تیوپ معموالً چند روز را در  از طریق فالو پین Ovumحرکت  .1577

 بر می گیرد؟
 روز 3تا  2( 2 روز 1( 1
 روز 5( 4 روز 4تا  3 (3
 در ظرف چند ساعت القاح نشود می میرد؟ Ovumاگر  .1578
 ساعت 29 – 24( در طرف 2 ساعت 24 – 20( در ظرف 1
 ساعت 40تا  24( در ظرف 4 ساعت 48 – 24در ظرف  (3
ورت گیرد انکشاف و نموی زایگت در کجا صورت هرگاه القاح ص .1579

 می گیرد؟
 رحم (2 ( مهبل1
 ( تخمدان4 ( فالوپین3
 شروع می شود؟ یعادت ماهوار در خانم ها از چند سالگ .1580
1 )13 2 )18 

3) 14 4 )19 
 دوره حیض چند مرحله دارد؟ .1581
 مرحله 2( 2 مرحله 1( 1
 مرحله 4 (4 مرحله 3( 3
 
 ا دربر می گیرد؟مرحله فولیکلی تا روز چندم ر .1582
1 )10 2 )9 -10 
3) 14 – 15 4 )15  20 
کدام قسمت تخمه با سپرم ترکیب گردیده و درنتیجه القاح  .1583

 صورت می گیرد؟
 ( میتوکاندریا2 هسته (1
 ( اندوپالزمیک ریتیکولم4 ( رایبوزوم3
زمانیکه تخمه القاح شده از طریق فالوپین تیوپ به طرف رحم  .1584

 بر می گیرد؟ حرکت می کند چه مدت را در
 روز 4 – 3( 2 روز 5 – 4( 1
 روز  7 – 6( 4 روز6تا  5 (3
چند روز بعد از القاح زایگوت به یک توپ بسیار نازک حجرات  .1585

 که به نام جنین یاد می شود تبدیل می گردد؟
 ( بعد از یک ماه2 روز 9( بعد از 1
 روز 6( بعد از 4 بعد ازیازده یا دوازده روز (3
 چه زمان شروع به انکشاف می نماید؟ Placentaجوره  .1586
  ( دفعتاً بعد از القاح1
 زمانی که جنین خودرا در رحم غرس نمود  (2
 ( همه غلط است4 ( در ماه پنجم حاملگی3
 جوره چه وظایفی را انجام میدهد؟ .1587
 ( عضو مخصوص تبادل دو طرفه است1
 ( به جنین اکسیجن و مواد غذایی میرساند2
 فاصله جنین توسط آن از بین میرود( مواد 3
 همه درست است (4
خون مادر و خون جنین در جوره چگونه جریان می داشته  .1588

 باشند؟
 ( نزدیک به هم جریان دارند1
 ( هرگز باهم مخلوط نمی شوند2
 ( خون مادر و جنین به صورت مخلوط می باشد3
 درست است 3 (4
 حاملگی نورمال چند روز دوام میکند؟ .1589
 روز 200( 2 وزر 100( 1
 روز 280 (4 روز 250( 3
 حاملگی نورمال چند هفته دوام می کند؟ .1590
 هفته 40 (2 هفته 30( 1
 هفته 41( 4 هفته 43( 3
 القاح در کدام هفته صورت میگیرد؟ .1591
 هفته دوم (2 ( هفته اول1
 ( هفته چهارم4 ( هفته سوم3
 در هفته چندم زایگوت به طرف رحم حرکت می کند؟ .1592
 هفته سوم (2 ( هفته چهارم1
 ( هفته اول4 ( هفته پنجم3
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 در کدام هفته چندم غرس شدن تکمیل وزن حامله گفته میشود؟ .1593
 ( در ختم هفته سوم2 ( در اول هفته چهارم1
 ( در هفته پنجم4 در ختم هفته چهارم (3
 
 
 هفته های چندم عبارت از هفته های انکشاف جنین می باشد؟ .1594
 6تا  3 (2 8تا  5( 1
 5تا  3 (4  6تا  5( 3
کدام گزینه جنین در حال رشد را از ضربه و زخمی شدن  .1595

 محالظه میکند؟
 ( پالسنتا2 ( غشای نازک به نام بچه دان1
 3و 1 (4 ( امنیون3
 جنین با جوره توسط چه وصل می گردد؟ .1596
Umblical( 2 ( بند ناف1 cord  
  Amnion( 4 2و 1 (3
 یا بند ناف در اثنای کدام هفته ساخته میشود؟ امبلیکل کور .1597
 ( هفته سوم2 ( هفته دوم1
 هفته پنجم (4 ( هفته چهارم3
 در هفته چند چشم ها و گوش ها شکل می گیرند؟ .1598
 6و  5هفته  (2 5و  4( هفته 1
 8و  7( هفته 4 4و  3( هفته 3
 در هفته هشتم کدام اعضای جنین انکشاف می کند؟ .1599
 کشاف می کند( عضالت شروع به ان1
 ( اعصاب در شانه ها و بازو ها نمو میکنند2
 ( ساختن انگشتان دست و پا ها شروع می شوند3
 همه درست است (4
 در هفته هشتم جنین چقد رطول  میداشته باشد؟ .1600
 ملی متر 13( 2 ملی متر 12( 1
 ملی متر 16 (4 ملی متر 15( 3
 ماید؟در هفته چندم جنین شروع به حرکات بسیار ضعیف می ن .1601
 ( در هفته پنجم2 ( در هفته هشتم1
 ( در هفته دهم4 در هفته نهم (3
 امبریو یا جنین در هفته دهم چه اندازه طول میداشته باشد؟ .1602
 ملی متر 31( 2 ملی متر 30( 1
 ملی متر 38( 4 ملی متر 63 (3
ملی متر  116ملی متر تا  108طول جنین در هفته چندم از  .1603

 میرسد؟
 ر هفته یازدهم( د2 ( درهفته دهم1
 ( درهفته بیستم4 در هفته شانزدهم (3
در کدام هفته از بارداری جنین طوری حرکت می کند که  .1604

 مادرش حرکات او را حس کرده می تواند؟
 16و  15( هفته 2 15و  14( هفته 1
 21و  20( هفته 4 18و  17هفته  (3
در هفته چندم طفل می تواند صداها را از طریق رحم مادر  .1605

 بشنود؟
 17( در هفته 2 12( در هفته 1
 19( در هفته 4 18در هفته  (3

 تولد شود: 24هرگاه طفل بعد از هفته  .1606
 ( زنده می ماند2 ( می میرد1
 ( هیچکدام4 شاید زنده بماند (3
 
 
 طفل بین کدام تعداد ها طول دارد؟ 24تا  17های در هفته  .1607
 سانتی متر 30تا  25 (2 سانتی متر 25تا  20( 1
 سانتی متر 22تا  19( 4 سانتی متر 40 تا 30( 3
 بین کدام هفته شش ها ی طفل خوب انکشاف می یابد؟ .1608
 24یا  21( درهفته های 2 25یا  20( در هفته های 1
 ( هیچکدام4 26تا  25در هفته های  (3
 در کدام هفته چشم های طفل می تواند بازوبسته شود؟ .1609
 24( هفته 2 30( هفته 1
 22( هفته 4 32هفته  (3
 در کدام هفته ها طفل کامالً انکشاف می کند؟ .1610
 35( هفته 2 30( هفته 1
 36( هفته 4 38تا  37هفته  (3
ریشه یکی از سیستم های مهم نبات بوده و دارای چند وظیفه  .1611

 عمده و اساسی می باشد؟
 وظیفه عمده 3 (3 وظیفه عمده 2( 1
 وظیفه عمده 5( 4 وظیفه عمده 4( 3
 ی را تهیه میکند؟ریشه برای نبات چه چیزهای .1612
 ( منرال ها منحل در آب2 ( آب1
 2و 1 (4 ( قندها3
ریشه مواد را از خاک جذب به ساقه و برگ که هر دو به نام  .1613

 سیستم ........ یاد میشود انتقال میدهد؟
 ( شوت سیستم2 ( سیستم جذب1
 درست است 2 (4 ( سیستم برگ3
 کدام عضو نبات آن را در خاک محکم نگهمیدارد؟ .1614
 ( برگ2 یشهر (1
 ( میوه4 ( ساقه3
 کدام یکی از وظایف ریشه نمی باشد؟ .1615
 ( ریشه آب و منرال ها را به دیگر حصص نبات می رساند1
 ( ریشه نبات را در خاک محکم نگهمیدارد2
 ( مواد غذایی اضافی را ذخیره می کند3
 همه (4
طبقه حجرات که سطح ریشه را پوشانیده است یه چه نام یاد می  .1616

 گردد؟
 ( کیوتین2 اپیتل (1
 ( طبقه شاخی4 اپیدرمس (3
 نمو در کدام قسمت ریشه صورت می گیرد؟ .1617
 ریشه  Tip( در 2 ( در نوک ریشه1
 2و  1 (4 ( جوانب ریشه3
ریشه های نباتات از نظر شکل ظاهری و وضعیت قرار گرفتن ریشه  .1618

 ها در خاک به چند نوع اند؟
 نوع 3 (2 نوع 2( 1
 نوع 5( 4 نوع 4( 3
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کدام یک از ریشه های زیر عموداً به زمین فرو رفته فرعی کمتر  .1619
 دارند؟

 ( ریشه های افشان2 ( ریشه راست1
 درست است 1 (4 ( ریشه غده یی3
کدام نوع نباتات ریشه های شان به شکل پراگنده زه زمین جا  .1620

 می گیرند؟
 ( درختان2 ( نباتات چندین ساله1
 2و 1( 4 یکسالهنباتات علفی و  (3
1621. Glandular roots به چند شکل می باشد؟ 
 شکل 2 (2 شکل 3( 1
 شکل 1( 4 شکل 4( 3
کدام یک از مثالهای زیر ریشه افشان با غده های ذخیروی می  .1622

 باشد؟
 ( شبدر و رشقه2 ( فامیل باقلی، نخود1
 2و  1 (4 ( لبلبو3
 ه یی می باشد؟لبلبو، زردک و شلغم از کدام نوع ریشه های غد .1623
 ( نوع اول با ریشه افشان1
 ( نوع دوم راست و مستقیم که مواد را در خود ذخیره می کند2
 درست است 1( 3
 درست است 2 (4
چگونه آب و منرال های منحل در آب از ریشه به ساقه و برگ  .1624

 منتقل می شود؟
 ( توسط روشنایی2 ( توسط رطوبت ریشه1
 هتوسط فشار ریش (4 ( توسط حرارت3
آب و مواد معدنی جذب شده توسط ریشه باآلخره وارد........  .1625

 شده و سمت باال حرکت می کند.
 ( استوانه فلویم2 ( حجرات ساقه1
 درست است 3  (4 ( استوانه زایلم3
زمانیکه در برگهای ستوماتا باز می باشند بخارات آب از برگها  .1626

 خارج می شود که به چه نام یاد میگردد؟
   Transpiration( 2 ( تعرق1
 2و  1 (4 ( عملیه دیفوژن3
در اکثر نباتات چند فیصد از آب که توسط ریشه گرفته میشود به  .1627

 صورت تعرق ضایع می شود؟
1% )50 2% )70 
3) %90 4% )100 
بین مالیکول های آب موجود در زایلم نباتات کدام قوه وجود  .1628

 دارد؟
 ( قوه چسپندگی2 ( قوه کشش1
 2و  1 (4 متضاد ( قوه3
چه چیز در حجرات محافظ سبب باز و بسته شدن ستوماتا )سوراخ  .1629

 ها( میشود؟
  ( روشنایی آفتاب1
 ( کلورفیل برگ2
 ( تغیرات حرارت در حجرات محافظ3
 تغیر فشار آب در حجرات محافظ (4

وقتی حجرات محافظ آب را می گیرند آماس می نمایند سبب  .1630
 چه میشود؟

 هم دور میشود( حجرات طویل از 1
 ( ستوماتا باز شده و تعرق انجام می شود2
 ( حجرات کوتاه باهم نزدیک می شوند3
 درست است 2و  1 (4
 کدام یک از وظایف ساقه نمی باشد؟ .1631
  ( بدن نبات را استوار نگه میدار1
 ( مواد را در بین ریشه و برگ انتقال می دهد2
 ( مواد را ذخیره می کند3
 خاک جذب می کندآب و منرال را از  (4
گل هایی که باالی ساقه قرار دارند به کدام عملیه کمک می  .1632

 کنند؟
  Pollination( 2 ( گرده افشانی1
 2و  1 (4 ( ساختن مواد غذایی3
 فلویم چه کاری را در نبات به عهده دارد؟ .1633
 ( آب را از ریشه به برگ انتقال میدهد1
 ر قسمت های نبات انتقال میدهدمواد غذیی را به ریشه و دیگ (2
 ( مواد را ذخیره می کند3
 ( عملیه فوتوسنتیز را انجام میدهد4
 درخت زقوم.............. را در ساقه خود ذخیره میکند؟ .1634
 آب (2 ( مواد غذایی1
 ( هیچکدام4 ( ویتامین ها3
 سطح خارجی برگها توط چه پوشانیده شده اند؟ .1635
 ( اپیدرمس2 ( اپتیل1
 ( کیوتین4 کیوتیکل (3
در زیر پوشش بیرونی برگ کدام طبقه حجرات موجود بوده که  .1636

 نوراز آن عبور می کند؟
 ( کیوتین2 اپیدرمس (1
 ( هیچکدام4 ( کیوتیکل3
قسمت اعظم عملیه فوتوسنتیز در کدام قسمت برگها صورت می  .1637

 گیرد؟
 در وسط برگها (2 ( در کناره برگها1
 گ( در تمام حصص بر4 ( در نوک آخر برگ3
 حجرات طبقه باالیی برگ به نام کدام طبقه یاد میشود؟ .1638
 ( طبقه اسفنجی2 ( طبقه پالیسید1
 ( هیچکدام4 درست است 1 (3
در طبقه پالسید که دارای ............... بوده عملیه فوتو سنتیز در  .1639

 آنجا صورت می گیرد؟
 کلوروپالست (2 ( پالستید1
 ( فلویم4 ( زایلم3
کدام طبقه به صورت آزاد حرکت می کاربن دای اکساید بین  .1640

 نماید؟
 ( طبقه اسفنجی2 ( پالیسید1
 درست است 2 (4 ( در اپیدرمس3
 کدام انساج در طبقه سفنجی برگ موقعیت دارد؟ .1641
 ( زایلم2 ( انساج انتقالی1
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 همه (4 ( فلویم3
نباتات با استفاده از مواد معدنی که از خاک بدست می آوردند  .1642

 د را می سازند؟کدام مواد مورد ضرورت خو
 ( ویتامین ها2 ( امینواسید ها1
 2و  1 (4 ( شحمیات3
 تقریباً چند عنصر کیمیاوی در نباتات شناسایی شده است؟ .1643
 عنصر 60بیش از  (2 عنصر 50( 1
 عنصر 40( 4 عنصر 70( 3
نبات شناسان آن بخش های که مواد عضوی را در نبات تولید می  .1644

 نمایند به چه نام یاد کرده اند؟
 منبع (2 ذخیره (1
 ( هیچکدام4 ( شبکه3
انتقال و حرکت مواد عضوی در داخل فلویم نسبت به حرکت  .1645

 آب در زایلم پیچیده تر است به چند دلیل؟
 سه دلیل (2 دلیل 2( 1
 ( پنج دلیل4 ( چهار دلیل3
کدام یک از دالیل پیچیده بودن حرکت مواد غذایی در فلویم  .1646

 نمی باشد؟
 سایتوپالزم حجرات زنده عبور می کند ( مرکبات عضوی از طریق1
 ( مرکبات عضوی در فلویم در همه جهات حرکت می کند2
 مرکبات عضوی در فلویم به صورت آزاد حرکت می کنند (3
 ( مرکبات عضوی از طریق غشای پالزمایی انتشار کرده نمی توانند4
م  برای حرکت و انتقال 1924کدام نبات شناس آلمانی در سال  .1647

 یی مدلی را پیشنهاد کرد؟مواد غذا
 ( چارگف2 ( ارسطو1
 ( شالیدن4 ارنست مونش (3
 آب از کدام طریق از حجرات زایلم وارد فلویم می شود؟ .1648
 ( از طریق نفوذ2 ( از طریق انتشار1
 ( از طریق دیفوژن4 از طریق آسموس (3
 در نباتات محل تولید و اثر هورمون کجا می باشد؟ .1649
 ی باشد( بسیار دور از هم واقع م1
 ( محل تولید در برگ و اثر آن در ریشه می باشد2
 محل تولید و اثر هورمون یکجا می باشد (3
 ( همه درست است4
هورمون بین کدام یک از گزینه های زیر هماهنگی ایجاد می  .1650

 کند؟
  ( بین مصرف و ذخیره انرژی1
 ( بین تولید و ذخیره انرژی2
 ( بین تولید و مصرف انرژی3
 د، مصرف و ذخیره انرژیبین تولی (4
 هورمون در نباتات باعث کنترول چه می شود؟ .1651
 ( کنترول نموی نبات2 ( کنترول رشد نبات1
 2و  1 (4( کنترول آب و منرال های نبات3
 هورمون های نباتی را اکثراً به چند گروپ طبقه بندی می کنند؟ .1652
1 )3  2) 2 
3 )4 4 )5 
 می باشد؟ کدام یک از جمله هورمونهای محرک ریشه .1653

 ( جبرلین ها2 ( اکسیجن ها1
 همه درست است (4 ( سیتوکینین ها3
 هورمون های محرک رشد در چه زمینه ای فعالیت می کنند؟ .1654
  ( تقسیمات حجروی1
 ( طویل شدن حجرات2
 ( پیدایش اعضی نباتات و مشخص ساختن آنها3
 همه  (4
 ن چه می باشد؟اکسیوظیفه  .1655
 ترول می کند( ریزش برگها و میوه ها را کن1
 ( از رشد جوانه های جانبی جلوگیری می کند2
 ( در خزان باعث افتادن میوه ها و ریزش برگها می شود3
 همه درست است (4
 هورمون های مانع رشد کدام ها اند؟ .1656
 ( سیتوکینین ها2 ( اتیلین1
 3و  1 (4 ( اسیزیک اسید3
 کدام یک از وظیفه هورمونهای مانع رشد نمی باشند؟ .1657
 ش برگها( ریز1
 جلوگیری از رشد جوانه های جانبی (2
 پژمردگی گلها و رسیده گی میوه ها( 3
 ( ساختن پروتین و نمکهای معدنی در شرایط نا مساعد4
کدام یک از هورمون های زیر نقش اساسی در خواب رفتن یا  .1658

Dormancy دارد؟ 
 ( ایتلین2 ( جبرلین1
 ( اکسین4 ابسیزیک اسید (3
 ابسیزیک اسید در کجا ساخته میشود؟ .1659
 در برگ (2 ( در ریشه1
 ( در میوه4 ( در ساقه3
کدام هورمون در زمان خشکی آب که نبات رطوبت کافی ندارد  .1660

 باعث بستن سوراخ های برگها می شود؟
 ابسیزیک اسید (2 ( ایتلین1
 ( اکسین4 ( سیتوکنین3
ایدروجن کدام یک از هورمون های زیر مرکب ساده کاربن و ه .1661

 بوده و بشکل گاز تولید می شود؟
 ( جبرلین2 ( ابسیزیک اسید1
 ( اکسین4 ایتلین (3
 از جله وظایف ایتلین می باشد؟ .1662
 ( پخته شدن میوه را سرعت می بخشد1
 ( باعث پژمرده گی گل بعد از القاح میشود2
 ( باعث افتیدن برگها در خزان می شود3
 همه درست است (4
تات میوه دار را در اتاقیکه با بخاری نفتی چرا زارعین قدیم نبا .1663

 گرم میشوند نگهداری می کردند؟
 ( چرا که حرارت تولید می کند1
 گاز اتیلین تولید می کند و رشد را سرعت می بخشد (2
 ( باعث کند شدن پروسه رشد می شود3
 درست است 3و  1( 4
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کدام هورمون سبب کم شدن ارتباط بین میوه ها و درخت آن  .1664
 یدن را سهولت می بخشد؟شده چ

 ایتلین (2 ( سایتو کنین1
 ( اکسین4 ( جبرلین ها3
 هورمون جبرلین توسط چه کسانی کشف شد؟ .1665
 ( آمریکایی ها2 ( آلمانی ها1
 جاپانی ها (4 ( چینی ها3
جبرلین ها معموالً از طریق طویل کردن حجرات بر طول کدام  .1666

 قسمتنبات می افزاید؟
 ( برگ2 ( ریشه1
 شاخه( 4 ساقه (3
 جبرلین در کدام قسمت نباتات تولید  میشود؟ .1667
 ( در ریشه2 ( در ساقه1
 3و 1 (4 ( در دانه های در حالی رشد3
کدام هورمون سرعت تکثیر حجرات را در میریستم ها زیاد می  .1668

 سازند؟
 ( اکسین2 ( سایتوکسین1
 ( ایتلین4 جبرلین (3
سیب،  برای کالن کردن دانه های انگور بی دانه و بدست آوردن .1669

 خربوزه، ناک بدون دانه از کدام هورمون استفاده می کنند؟
 ( اکسین2 ( ابسیزیک اسید1
 ( سایتوکنین4 جبرلین (3
 وظیفه هورمون جبرلین چیست؟ .1670
 ( باعث تولید انزایم در بعضی از دانه ها و گل دادن نبات می شود1
 ( اگر از خارج بر نبات پاشیده شود نبات پر برگ می شود2
 قاومت نبات در مقابل آلودگی ویرویسی و سردی می افزاید( بر م3
 همه موارد درست است (4
 سایتوکنین ها در کدام قسمت نبات تولید می شوند؟ .1671
 ( در برگها2 ( در ساقه ها جوان1
 در نوک ریشه (4 ( در میوه نبات3
کدام هورمون مانند اکسین ها و جبرلین ها جین های خاص را  .1672

 فعال میسازد؟
 سایتوکنین (2 ین( ایتل1
 ( هیچکدام4 ( ابسیزیک اسید3
برای شادابی شاخه ها، گل ها و نگهداری میوه ها و سبزیجات در  .1673

 ذخیره خانه ها ازچه استفاده می کنند؟
 ( جبرلین ها2 ( اکسین ها1
 ( ایتلین4 سایتو کنین ها (3
 برای ریشه دار کردن قلمه ها از کدام هورمون کار گرفته میشود؟ .1674
 اکسین (2 ن( ایتلی1
 ( جبرلین4 ( سایتوکنین3
کدام هورمون را به روی درخت می پاشند تا در بهار باعث  .1675

ریزش میوه های نارس شده تا میوه های باقی مانده خوب نمو 
 نمایند؟

 ( ابسیزیک اسید2 ( ایتلین1
 ( سایتوکنین4 اکسین (3

کدام عملیه شامل همه آن رویداد هایی میشود که به ساخته شدن  .1676
 موجود زنده کامل می انجامد؟یک 

 ( نمو2 رشد (1
 ( عکس العمل در مقابل محیط4 ( تغذیه3
 کدام یک از مشخصات رشد می باشد؟ .1677
 ( به وجود آمدن قسمت های مشابه به قسمت های قبلی1
 ( سپری کردن یک مرحله و داخل شدن به مرحله بعدی2
 ( افزایش طول ریشه و ساقه3
 3و  1 (4
 صورت انجام میشود؟رشد نباتات به چند  .1678
 به دو صورت (2 ( تنها یک صورت1
 صورت 3ه 4( 4 ( به صورت های مختلف3
 کدام گزینه ها شامل رشد در نباتات می گردد؟ .1679
 ( زیادی حجم حجرات2 ( افزایش حجرات1
 2و  1 (4 ( از بین رفتن تعدادی حجرات3
 کدام قسمت نبات جیوتروپیزم مثبت را نشان میدهد؟ .1680
 ه ها( ساق2 ( ریشه1
 غلط است 3و 2 (4 ( برگها3
نشان دادن عکس العمل در مقابل انواع مختلف مواد کیمیاوی به  .1681

 چه نام یاد می گردد؟
 ( گراویتی تروپیزم2 ( جیوتورپیزم1
 کیمو تروپیزیم (4 ( تیگموتروپیزم3
 عکس العمل در مقابل آب کدام تروپیزم را بیان می کند .1682
 ( کیمو تروپیزم2 هایدرو تروپیزم (1
 ( جیوتروپیزم4 ( تیگمو تروپیزم3
زمانی که نبات در اثر تماس جمع می شود بعد از چند دقیقه  .1683

 دوباره به حالت اول بر می گردد؟
 دقیقه 12( 2 دقیقه 15( 1
 دقیقه 10 (4 دیقه 13( 3
 جمع شدن برگ در اثر تماس ناشی از کدام مورد می باشد؟ .1684
 عده برگ منتقل میشود( در اثر بر خورد نوعی پیام کیمیاوی به قا1
( حجرات که تماس پیدا کرده اند آب خود را به سرعت از دست 2

 میدهند
 ( ناشی از نور آفتاب می باشد3
 درست است 2و  1 (4
برگهای نباتات گوشت خوار توسط کدام عملیه حشرات را به دام  .1685

 می اندازند؟
 تیگموتروپیزم (2 ( کیموتروپیزوم1
 زم( جیوتروپی4 ( فوتوتروپیزم3
کدام عوامل سبب می شود که نبات در هنگام کمبود آب مقاوم  .1686

 باشد؟
 ( از بین رفتن تورم حجرات محافظ و بسته شدن ستوماتا1
 ( تولید زیاد ابسیزیک اسید2
 ( لوله شدن برگها در اثر کمبود آب3
 همه (4
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زمانیکه برگها در اثر کمبود آب پژمرده شده لوله می شوند جه  .1687
 اتفاقی رخ میدهد؟

 ( از ضیاع آب نبات جلوگیری میشود1
 ( ترکی ضیایی افزاش می یابد2
 ( ترکیب ضیایی کاهش می باید3
 3و  1 (4
نباتاتی که درجاهای خشک و کم آب میروید از لحاظ ساختمان  .1688

 ریشه چگونه می باشند؟
 ( ریشه های افشان2 ریشه های دراز و عمیق (1
 ( هیچکدام4 ( ریشه های کم عمق3
د فیصد نباتات روی زمین را نباتات گلدار تشکیل تقریباً چن .1689

 میدهند؟
1% )50 2% )30 
3% )70 4) %80 
 کدام یک از نباتات زیر نباتات گلدار می باشند؟ .1690
 ( درختان میوه دار2 ( غله جات و حبوبات1
 همه درست است (4 ( سبزیجات، پنبه و کتان3
 مهم ترین مشخصات نباتات گلدار چه می باشد؟ .1691
 ( القاح مضاعف2 ل( داشتن گ1
 همه درست است (4 ( تشکیل میوه3
............... عضو تولید مثل در نباتات مخفی البذر یا نباتات گلدار  .1692

 محسبو میشود؟
 ( دانه2 ( میوه1
 ( ریشه4 گل (3
 گل از کدام قسمت نبات به وجود می آید؟ .1693
 ( برگ2 ( ریشه1
 ( میوه4 ساقه (3
 گل از چند قسمت تشکیل شده است؟ .1694
1 )3 2) 2 
3 )5 4 )6 
 عضوی که گل را به ساقه وصل می نماید به چه نام ید میگردد؟ .1695
1 )Pedical  2دم گل ) 
3 )Thalanus  4) 1  2و 
یاد می شود کدام   Thalamusقسمت دم گل که به نام  .1696

 اجزای گل باالی آن قرار دارد؟
 ( گلبرگ2 اسبرگ( ک1
 همه (4 ( آله تذکیر و آله تأنیث3
کدام گزینه ها از جمله برگهای اعضای جسمی گل به حساب می  .1697

 آیند؟
 کاسبرگ و گلبرک (2 ( آله تذکیر و تأنیث1
 ( برگها4 ( ریشه و ساقه3
 کدام یک از جمله برگهای اعضای جنسی گل به شمار میروند؟ .1698
 ( کاسبرگ2 ( آله تذکیر1
 3و  1 (4 یث( آله تأن3
کاسبرگ، گلبرک، آله تأنیث و تذکیر باالی چند حلقه جداگانه  .1699

 قرار دارند؟
 حلقه 3( 2 حلقه 2( 1

 حلقه 5( 4 حلقه 4 (3
 کاسبرک ها دارای چگونه مشخصات می باشند؟ .1700
 ( رنگ سرخ دارند2 ( رنگ سبزدارند1
 3و  1 (4( غنچه گل را محافظت می کند3

گل کدام قسمت گل را به نام کاسه  .1701 Calyx  یاد می کنند؟ 

 کاسبرگ ها (2 ( گلبرگ ها 1
  Thalamus( 4 ( آله تذکیر3
 گلبرگ ها چه زمان ظاهر می شوند؟ .1702
 وقتیکه پندگ گل باز میشود (2 ( وقتی گل غنچه است1
 2و  1( 4 ( زمانیکه گل پژمرده میشود3
مرغوب چه وظیفه ای را به عهده گلبرگ ها با داشتن رنگهای  .1703

 دارند؟
 ( جلب حشرات گرده افشان2 ( ترشح نکتار1
 2و  1 (4 ( القاح3
 مجموعه گل برگ ها به چه نام یاد می گردد؟ .1704
1 )Calyx  2 )Corolla  
 3و  2 (4 ( جام گل3
 سومین حلقه گل را چه تشکیل میدهد؟ .1705
 آالت تذکیر (2 تأنیث( آالت 1
 ( گلبرگ ها4 ( کاسبرگ ها3
است که ........... را تولید  Stamensآالت تذکیر حاوی چند  .1706

 میکنند.
 ( مکروسپور2 ( دانه گرده1
 2و  1 (4 ( نکتار3
 هرستاین از کدام قسمت ها ساخته میشوند؟ .1707
   Stal( یک سیه 1
 خریطه مانند به نام انتر ( بخش2
 ( گرده پولن گرین در ستامین ساخته میشود3
 همه درست است (4
قرار   Stalبخش خریطه مانند به نام انتر در کدام قسمت میله  .1708

 دارد؟
 ( در قسمت وسط2 در قسمت باال (1
 ( هیچکدام4 ( در قسمت پایین3
 دام است؟چهارمین و داخلی ترین حلقه گل ک .1709
 ( کاسبرگ2 ( آالت تذکیر1
 آالت تأنیث (4 ( گلبرگ3
هم یاد   Pistilداخلی ترین حلقه گل ....... بوده که بنام  .1710

 میشود؟
 آالت تأنیث (2 ( آالت تذکیر1
 ( کاسبرگ4 ( هردو3
 آله تأنیث از کدام قسمت های زیر ساخته شده است؟ .1711
  Style( 2 ( تخمدان 1
3 )Stigma  4)  هرسه 
 کدام قسمت آالت تانیث به شکل پر مانند و چسپبناک است؟ .1712
1 )Style  2تخمدان ) 
3) Stigma  4هیچکدام ) 
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 تخمه در کجا محافظت می شود؟ .1713
varO( 2 ( تخمدان1 y  
3 )stgima  4) 1  2و 
 از هر تخمک چند دانه تشکیل میشود؟ .1714
 دانه 2( 2 دانه 1 (1
 ( دانه های زیاد4 دانه 4( 3
گلی که هر چهار قسمت یا حلقه ها را دارا باشد به چه نام یاد می  .1715

 گردد؟
 ( گل ناقص2 گل کامل (1
 ( گل یک جنسه4 ( گل دو جنسه3
آالت تأنیث و تذکیر هردو را دارا اند به چه نام یاد  هر گلی که .1716

 می گردند؟
 گل دو جنسه (2 ( گل نا کامل یا ناقص1
 ( گل کامل4 ( گل یک جنسه3
 اعضای تکثیری مذکر در گل ها کدام است؟ .1717
1) Stamens  2 )varO y  
3 )Stigma  4هیچکدام ) 
در هنگام تشکیل دانه گرده هر یک از حجرات درون انتر با تقسیم  .1718

 میوز چند حجره را به وجود می آورند؟
 ( دو حجره2 ( یک حجره1
 چهار حجره (4 ( سه حجره3
حجراتی که در اثر تقسیم میوز در انتر به وجود آمدند به چه نام  .1719

 یاد می گردند؟
 ( گرده پخته2 ( گرده نارس1
 3و  1 (4 روسپورهای هپلویید( میک3
هسته میکروسپورها با تقسیم میتوز چند هسته یا گمیتوفایت مذکر  .1720

 یا دانه گرده رسیده را تولید می کنند؟
 دو هسته (2 ( یک هسته1
 ( چهار هسته4 ( سه هسته3
 خریطه گرده آله مذکر به چه نام یاد می گردد؟ .1721
1 )Anther  2 )Style  
3 )Stigma  4) 1 درست است 
دانه های رسیده در آله تذکیر توسط کدام دیوار ها پوشیده می  .1722

 گردد؟
 توسط دو دیوار داخلی و خارجی (1
 ( توسط یک دیوار خارجی2
 ( توسط یک دیوار داخلی3
 ( توسط دیوار پوشیده نمیشود4
 ذر پس از کدام عملیه تولید می شود:گامیت مذکر در مخفی الب .1723
 پس از گرده افشانی (2 ( پس از باز شدن گل1
 ( هیچکدام4 ( قبل از گرده افشانی3
زمانیکه گرده رسیده درون تیوب گرده شد با یک تقسیم  .1724

 میتوسیس چگونه گامیت ها را به وجود می آورد؟
 ( دو گامیت انترزویید2 ( دو گامیت نر1
 ( هیچکدام4 هردو (3
کدام عضو نقش عمده در رسانیدن گامت مذکر به تخمه در  .1725

 تخمدان دارد؟

 ( تیوب گرده2 ( ستگما1
3 )Anther  4) 2 درست است 
 در نباتات مخفی البذر تخمه ها در کجا تشکیل میشوند؟ .1726
 در تخمدان (2 ( درتیوب گرده1
 ( هیچکدام4 ( در انتر3
حجره هپلویید را به وجود می تخمه با تقسیم میوسیس چند  .1727

 آورند؟
 حجره هپلویید 3( 2 حجره هپلویید 2( 1
 حجره هپلویید 5( 4 حجره هپلویید 4 (3
حجره که از تقسیم تخمه به وجود آمد چند حجره آن  4از جمله  .1728

 از بین میرود؟
 حجره 3 (2 حجره 2( 1
 حجره 1( 4 حجره 4( 3
روی .......... را به یک حجره باقی مانده بعد از رشد و تقسیم حج .1729

 وجود می آورد؟
 ( نکتار2 ( کیسه گرده1
 2و  1( 4 کیسه جنینی (3
کیسه جنینی شامل یک حجره گامتوفایت با کدام مشخصه می  .1730

 باشد؟
 ( با یک هسته دیپلویید2 ( با یک هسته هپلویید1
 ( با دو هسته دیپلویید4 با دو هسته هپلویید (3
رده که شامل کدام حجرات بعد از گرده افشانی دانه های گ .1731

 است به روی ستگمای آله تأنیث قرار می گیرد؟
 ( حجرات نمویی2 ( حجرات تکثیری1
 ( هیچکدام4 ( حجرات تکثیری و نموی3
گامت مذکر با الفاح با کیمت های  2در القاح دو گانه یا مضاعف  .1732

 مونث کدام تخم ها را به وجود می آورند؟
 ید( تخم ترپیلوی2 ( تخم دپلویید1
 ( تخم هپلویید4 هردو (3
تخم ترپیلویید از القاح گامیت مذکر با کدام گمیت ساخته می  .1733

 شود؟
 ( حجره دو هسته یی مونث2 ( حجره جنسی مؤنث1
 درست است 2 (4 ( هردو3
 القاح مضاعف در کدام نباتات صورت می گیرد؟ .1734
 ( نباتات ظاهر البذر2 ( نباتات مخفی البذر1
 ( هیچکدام4 هردو (3
م عوامل در گلها برایجلب حیوانات گرده افشان مناسب کدا .1735

 است؟
 ( نکتار2 ( رنگ های مقبول و گوناگون1
 همه (4 ( بوهای قوی و دلنشین3
حشراتیکه در شب تغذیه می کنند اکثراً به سمت کدام گل ها  .1736

 میروند؟
 ( گل ارغوانی2 ( گل سرخ1
 ( گل بنفش4 گل سفید (3
بی بود و فاقد نکتار گرده  در گل های بسیار کوچک، بی رنگ، .1737

 افشانی چگونه صورت می گیرد؟
 توسط باد (2 ( توسط مگس ها1
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 ( هیچکدام4 ( توسط آب3
 مگس های گرده افشان به سوی کدام گل ها میروند؟ .1738
  ( گل سفید1
 ( گل خوشبو2
 گل هایی که بوی شبیه به گوشت گندیده دارند (3
 ( همه درست است4
ه افشانی مستقیم را انجام میدهند که بعضی از مخفی البذران، گرد .1739

 به چه نام یاد می گردد؟
Self( 2 ( گرده افشانی خودی1 Pollination  
 2و  1 (4 ( گرده افشانی غیر مستقیم3
در نباتات مخفی البذر عمل القاح چند ساعت پس از گرده  .1740

 افشانی انجام میابد؟
 ساعت 13( 2 ساعت 11( 1
 اعتس 14( 4 ساعت 12 (3
 نباتات می توانند به چند صورت تکثر نمایند؟ .1741
 ( غیر زوجی2 ( زوجی1
 ( هیچکدام4 زوجی و غیر زوجی (3
 کدام یک از تکثرهای زیر غیر زوجی می باشد؟ .1742
 ( قلمه کردن2 ( القاح مضاعف1
 3و  2 (4 ( پیوند کردن3
پیوند کردن تکثیر غیر زوجی بوده که به چه منظور انجام داده  .1743

 می شود؟
 ( حاصل بیشتر2 جهت بهتر ساختن نسل( 1
 همه درست است (4 ( حاصل خوبتر 3
در پیوند کردن ساقه در حال نموی نبات اولی در قسمت انساج  .1744

 ............. نبات دومی نصب میشود؟
 انساج کمبیوم (2 ( انساج سکلرنشیما1
 ( انساج مرده4 ( انساج نمویی3
 را واضح می سازد؟کدام یک ازتعریفات زیر تأثیر گلخانه یی  .1745
 ( فرار حرارت از اتموسفیر1
 نگهداری حرارت توسط گازات اتموسفیر (2
 ( تبدیل نمودن گازات اتموسفیر3
 ( هیچکدام4
 اگر تأثیر گلخانه یی وجود نمی داشت چه اتفاقی رخ میداد؟ .1746
 ( زمین بسیار گرم میشد1
 نسبت سردی زیاد زنده گی موجودات زنده به خطر مواجه میشد (2
  ( اکسیجن بسیار کم میشد3
 درست است 3و  1( 4
 کدام یک از گازات زیر از جمله گازات گلخانه یی می باشند؟ .1747
 ( کاربن دای اکساید و سلفر دای اکساید1
 ( میتان2
 ( نایترس اکساید3
 همه (4
دود فابریکه هایی که از فوسیل ها )ذغال سنگ و مواد نفتی(  .1748

 یباشد؟استفاده می کنند دارای کدام عنصر م

 ( دارای اکسیجن2N  2( دارای 1
 ( دارای سودیم4 دارای سلفر (3

به تماس آیند   2COزمانیکه مالیکول های آب در اتموسفیر با  .1749
 به همرای کاربن دای اکساید چه را می سازند؟

1) 2 3H CO  2  )2 4H SO  

3 )2HNO  4همه درست است ) 
 کدام مواد آلوده کننده تیزابیت باران را زیاد می سازد؟ .1750
 ( نایتروجن2 ( سلفر دای اکساید1
 3و  1 (4 ( نایتروجن اکساید3
 تیزابیت توسط کدام واحد اندازه میشود؟ .1751
1 )H  2) PH  
3 )Rh  4هیچکدام ) 
 ................. باشد تیزابیت زیاد می باشد؟ PHهر قدر نمبر  .1752
 پایین باشد (2 ( باال باشد1
 ( هیچکدام4 درست است 1( 3
1753. pH اعث می شود که حیوانات آبزی آب کمتر از کدام قیمت ب

 حیات خود را از دست دهند؟
 باشد 7( کمتر از 2 باشد 3( کمتر از 1
 باشد 9( کمتر از 4 باشد 5کمتراز  (3
 باران اسیدی برای چه مضر می باشد؟ .1754
 ( برای نباتات2 ( برای حیوانات1
 ( تعیمراتی که درآن فلزبه کار رفته3
 هر سه درست است (4
 الی کدام طبقه قرار دارد؟الیه اوزون در با .1755
 متراتوسفیر (2 ( تروپوسفیر1
 ( میزوسفیر4 ( اگزوسفیر3
کدام طبقه زمین را از اشعه زیان آور ماورای بنفش محافظت  .1756

 میکند؟
 ( تروپوسفیر2 طبقه اوزون (1
 ( هیچکدام4 ( میزوسفیر3
یک محقق مشاهده کرده که سطح اوزون اتموسفیر سال های  .1757

 مقدار پایین آمده است؟ به طور اوسط چه 1960
 فیصد 30( 2 فیصد 20( 1
 فیصد 40( 4 فیصد 35 (3
 شعاع ماورا بنفش سبب کدام امراض زیر می شود؟ .1758
 ( مرض کترک2 ( سرطان جلد1
 هر سه مورد  (4 ( سرطان شبکه چشم3
 علت عمده تخریب اوزون کدام یک از موارد ذیل است؟ .1759

1 )2CO  2ای اکساید( سلفر د 
 ( کلوروفلور کاربن4 ( اکسیجن3
 از کلوروفلوروکاربن چه استفاده صورت می گیرد؟ .1760
 ( به حیث ماده مبادله کننده حرارت1
 ( به حیث سرد کننده در یخچال ها و کولرها2
 2و  1 (4 ( برای تنفس3
 فعالیت جامد به چند نوع اند؟ .1761
 به دو نوع (2 ( به یک نوع1
 ر نوع( به چها4 ( به سه نوع3
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degBioکدام یک از ضایعات زیر به نام  .1762 radable   یاد می
 شوند؟

 ( غذا ضایعات حیوانی و برگها2 ( چوب و محصوالت آن1
 2و  1 (4 ( مواد زهری3
یاد می   Nonederadableکدام یک از ضایعات زیر به نام  .1763

 شوند؟
 بر، پالستیک( کاغذ، را2 ( حشره کش ها و مواد زهری1
 همه (4 ( آهن باب و مواد رادیواکتیف3
از جمله مواد کیمیاوی غیر عضوی که در مسیر آب انباری شوند  .1764

 خاصتاً کدام ها برای انسانها و دیگر حیوانات زهری است؟
 ( آهن2 ( سیماب1
 3و  1 (4 ( سرب3
آلودگی آب که در اثر تغییر درجه حرارت و مرگ ماهی ها و  .1765

 بزی می شود چه می نامند؟دیگر موجودات آ
 ( آلودگی گرما2 ( آلودگی حرارتی1
3 )ThermaPollution  4) هرسه 
 در آب چگونه تغییر درجه حرارت روی میدهد؟ .1766
 ( توسط کار خانه جات2 ( توسط آفتاب1
 درست است 2 (4 ( هردو3
تشکیل طبقه تیل در سطح آب مانع دخول کدام مواد به آب می  .1767

 گردد؟
 ( اکسیجن2 شعاع آفتاب( 1
 همه درست است (4 ( هردو2
در تصفیه ابتدایی یا اولی چند فیصد مواد جامد از آب جدا می  .1768

 شوند؟
 فیصد 40تا  30( 2 فیصد 40تا  20( 1
 فیصد 50تا  40( 4 فیصد 60تا  40 (3
 تصفیه ثانوی یک عملیه ................................ است. .1769
 بیولوژیکی (2 ( فزیکی1
 ( هیچکدام4 ( کیمیاوی3
در تصفیه ثانوی چند فیصد مواد عضوی به وسیله عملیه های  .1770

 بیولوژیکی تجزیه میشوند؟
 فیصد 90تا  75( 2 فیصد 80تا  60( 1
 فیصد 100تا  90( 4 فیصد 95تا  75 (3
مواد باقیمامنده در تصفیه سوم مثال چه مقدار مواد نایتروجنی و  .1771

 فاسفیت دار میباشد؟
 مواد فاسفیت دار 50ایتروجن و %ن 50( 1%
 مواد فاسفیت دار 70مواد نایتروجنی و % 60( 2%
 مواد فاسفیت دار 75مواد نایتروجنی و % %50 (3
 ( هیچکدام4
 کدام یک از عوامل زیر باعث آلودگی هوا می شود؟ .1772
 ( سوختن جنگالت2 ( فوران آتش فشان ها1
 همه (4 ( سوختن فوسیل ها3
در اثر سوخت فسیل ها به هوا آزاد می مواد آلوده کننده که  .1773

 شوند عبارت اند از:
 ( کاربن مونو اکساید2 ( کاربن دای اکساید1
 همه درست است (4 ( اکساید نایتروجن3

1774. CO  ،2CO   و اکساید نایتروجن عمل متقابل نمود و چه را می
 سازند؟

 ( باران2 سمگ (1
 ( هیچکدام4 ( اشعه ماورای بنفش3
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سواالت فورم 

های کانکور 

(92-98) 
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و  1398 سال سوالت کانکور

 صنف دهم:7139
)فورم والیت قرار گرفت؟  کدام بارزیت را مورد مطالعه خود کوریتزکارل  .1

 (98کابل دور اول 

 ( مغلوب 4بارزیت نافص          ( 3       غالب (2     بارزیت کامل  ( 1       

تیزاب های هستوی برای بار اول توسط کدام دانشمند ذیل شناخته  .2

 (97)فورم اکادمی نظامی شد؟

 ابرت هوک( ر4( لیون هوک     3   ( رابرت برون2    فریدریک میشر( 1

 فورم پکتیا و خوست() مندل تجارب خود را در چند فرضیه ارایه نمود: .3

 ( سه فرضیه4چهار فرضیه  ( 3( یک فرضیه  2( دو فرضیه  1

)فورم والیت :کدام یک از امراض ذیل توسط باکتریا به وجود می آید .4

 (98میدان وردک و پنجشیر

1 )TB    23  ( سرخکان )wormRing 4 )Aids 

حجرات موجودات زنده از لحاظ شکل و ساختمان فرق دارد اما از لحاظ  .5

)فورم والیت میدان وردک و : یکی از خصوصیات ذیل باهم شباهت دارند

 (98پنجشیر

  کل ظاهری( ش2           ( خواص فزیکی1

 ترکیب کیمیاوی( 4    ( خواص فزیولوژیکی3

6. EnzymestrictionRe :فورم والیت میدان وردک و  چه گونه انزایم است(

 (98پنجشیر 

  ( پیوست کننده القلی هاDNA 2قطع کننده( 1

 هایدروجنی( جدا کننده رابطه DNA         4( پیوست کننده 3

در نتیجه قلت شدیدکدام مواد غذایی ذیل  orKawashiorkمرض  .7

 (98)فورم والیت میدان وردک و پنجشیر بوجود می آید:
 ( ویتامین ها4 ( منرال ها3 پروتین( 2      ( شحم   1

)فورم  مرض اسهاالت توسط کدام میکرو ارگانیزم ذیل به وجود می آید: .8

 (98پنجشیر  والیت میدان وردک و
 پروتوزوا(  4 ( فنجی3      ( الجی2 ( ویروس1

)فورم کدام یکی از قند های ذیل از جمله قند های پولی سکراید نیست:  .9

 والیت میدان وردک و پنجشیر(

 (  گالیکوجن4  ( سلولوز3    سکروز( 2( هیچکدام       1

و )فورم والیت میدان وردک کروموزوم از چند حصه ساخته شده است؟ .10

 (98پنجشیر
 (  سه حصه2  ( یک حصه1 

 دو حصه(  4  ( چهار حصه3 

کدام یکی از میکروارگانیزم های ذیل در انسان سببب مریضی ایدز  .11

 (98)فورم والیت میدان وردک و پنجشیرمی گردد؟

 (  بکتریا2  ویروس( 1 

 (  فنجی4   ( الجی3 

ن وردک و )فورم والیت میداجن های کشنده به نام ذیل یاد می گردد؟ .12

 (98پنجشیر

 1 )LinkageGene              2  )GeneLethal 

 3 )ceInherPolygenic tan 4هیچکدام  ) 

)فورم والیت میدان نوتروفیل ها کدام وظایف را در بدن به عهده دارند؟ .13

 (98وردک و پنجشیر
 محافظت بدن(  2 ( ساختمان بدون وظیفه1 

 (  هیچکدام4  د خون( تولی3 

)فورم والیت نسب نامه ارثی یا شجره جنتیکی به کدام نام یاد میشود؟ .14

 (98میدان وردک و پنجشیر

 1 )Genotype  2  )Homozygous 

 3 )Pedigree  4  )Phenotype 

باالی حجرات جنسی اند  کدام دواها است که دارای تآثیرات ممکنه .15

)فوررم والیت  و اطفالی که به وجود می آیند باالی آنها نیز تآثیر دارند:

 (98کنر 

 تمام جوابات درست است(  4(  هیرویین   3(  الکول  2(  مورفین       1

)فوررم والیت کنر  کروموزوم ها در کدام قسمت حجره موقعیت دارند: .16

98) 

 (  مایتوکاندریا4 هسته(  3 زم(  سایتوپال2(  هستچه     1

 (98)فوررم والیت کنر تیزاب های هستوی چگونه نامگذاری شده اند:  .17

 ( نظر به ساختمان شان2 نظر به داشتن قند پنج کاربنه (  1

 ( نظر به قلویات شان4                   (  هیچکدام 3

)فوررم  پولی سکراید است: کدام یک از کاربوهایدریت های ذیل قند .18

 (98والیت کنر 

 ( سلولوز4  (  مالتوز3 ( سکروز2 (  فرکتوز1

 (98)فوررم والیت کنر  اجزای غیر زنده ایکوسیستم عبارت است از: .19

 (  حیوانات4(  نباتات       3      خاک   (2 (  مایکروارگانیزم ها1

 را کدام ویتامین ذیل تشکیل میدهد:قسمت غیر پروتینی انزایم ها  .20

 )سوم  والیت غور فورم(

 Bویتامین (  K     4(  ویتامین D    3(  ویتامین C     2(  ویتامین 1

 (89)فوررم والیت کنر  بکتریاها چگونه تکثر میکنند: .21

 امایتوزس (  2 (  تمام جوابات درست است    1

 (  غیر مستقیم 4     (  غیر زوجی 3

 (98)فوررم والیت کنر  ویروس عبارت است از: .22

 ( از صنف پروتستا است2 ( تمام جواب ها غلط است1

 (  یک حجروی4 ساختمان حجروی ندارد( 3

 یشود:کدام یک از ویتامین های ذیل به نام اسکوربیک اسید یاد م .23

 (98)فوررم والیت کنر 

1 )K 2 )A             3 )D 4 )C 

 کدام یکی از حجرات ذیل یک نوع انتی بادی خاص را می سازد: .24

 (98)فوررم والیت کنر 

1 )Tcells   2 )Bcells 

3 )NKcells  4 )Bloodcells 

 )سوم  والیت غور فورم( عامل مرض کله چرک عبارت است از: .25
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 ( فنجی4     ( باکتریا3( ویروس   2( گاز های محرک      1

 یک از ویتامین های ذیل به نام پایروکسین یاد میشود: کدام .26

1 )2B 2) 6B          3 )3B 4 )1B 

درد را از بین میبرد و تأثیری بر هوشیاری ندارد  تنهاادویه جات که  .27

 )فورم والیت کابل شبانه(بنام ذیل یاد میشود؟

 ( تمام جوابات درست است2   انالجزیک اسپرین( 1

 ( نیکوتین4    کافیین (3

 قندی که در شیر حیوانات وجود دارد،بنام چه یاد می گردد؟ .28

 ( قندجو4 ( قند میوه3 ( قند نیشکر2 قند لکتوز( 1

)فورم والیت  بدن انسان میتواند یکی از امینواسید های ذیل را بسازد؟ .29

 کابل شبانه(

 اساسی( امینواسیدهای 2هیچکدام                              ( 1

 ( امینو اسید های اساسی و غیر اساسی4     امینو اسید های غیر اساسی   (3

)فورم ویروس ها توسط کدام میکروسکوپ ذیل قابل رؤیت است؟  .30

 (97والیت کاپیسا دور اول 

 الکترون (4          ( نوری3( مرکب            2    ( ساده1

ض زیاد ها در کدام موجودات زنده زیر باعث امرا ویروس .31

 (97)فورم والیت کاپیسا دور اول میشوند؟

 ( در انسان ها4( در حلزون         3     ( در آمیب ها2( در انافیل    1

)فورم والیت مرض سکرون از اثر کمبود کدام ویتامین به میان می آید؟  .32

 کندز دور دوم(

 B1( ویتامین C         4ویتامین ( K   3( ویتامی D  2( ویتامین1

)فورم والیت یاد میشود؟ Thiaminام یک از ویتامین های ذیل بنام کد .33

 کندز دور دوم(

1 )D  2 )C  3 )2B  4 )1B 

)فورم والیت کندز دور کدام یک از میوتیشن های ذیل کروموزومی است؟ .34

 دوم(

1 )Translocation             2 )se ModificationContinou 

3 )Non Continouse Modifecation       4 )Modification 

 )فورم والیت کندز دور دوم(زکام عبارت است از؟ مرضعامل  .35

 ( فنجی4 ( پروتوزوا3 ویروس( 2  ( باکتریا1

رابطه های هایدروجنی همرای کدام قلوی ذیل ارتباط  توسطادنین  .36

 )فورم کابل دور سوم(دارد؟

 تایمین (4  ( گوانین3 ( سایتوزین2 ( همه   1

)فورم کابل دور کدام یک از ناصر ذیل از جمله عناصر پر مصرف نیست؟  .37

 سوم(

1 )Fe  2 )Na  3 )F  4 )Ca 

)فورم ل های ذیل ساخته شده است:نوکلیوتاید از مالیکو واحدهر  .38

 (97اکادمی نظامی 
 تمام جوابات درست است( 2 ( قلوی های عضوی نایتروجن دار1

 ( گروپ فاسفیت4   ( مالیکول قند3

)فورم هورمون پرولکتین تولید کدام مواد ذیل را ارتقا می بخشد؟ .39

 (97اکادمی نظامی 

 م( شح4( اسید های هستوی 3 ( امینواسید2  پروتین( 1

)فورم  یکی از مفاهیم ذیل را افاده میکند:  (Food Web)اصطالح .40

 (97اکادمی نظامی 
 ( موادغذایی4شبکه غذایی        (3 ( زنجیر2      ( هیچکدام1

)فورم تجارب خود چرا نبات مشنگ را انتخاب کرده بود؟ برایمندل  .41

 (97اکادمی نظامی 
 لید میکند( دانه های بسیار تو2  تمام جوابات درست است( 1

 ( زود نمو میکند4 ( نسل های زیاد در وقت کم تولید میکند3

یک حجره کرویات سرخ خون را در آب خالص قرار  هرگاه .42

)فورم اکادمی دهیم،کدام یک از حالت های ذیل به میان خواهد آمد؟

 (97نظامی 
  ( حجره می ترکد2   ( حجره می پندد1

 رست استهمه د( 4 ( آب به داخل حجره نفوذ میکند3

)فورم اکادمی نظامی کدام قسمت بدن انسان متضرر میسازد؟ ایدزمرض  .43

97) 
 ( حرویات سرخ خون2( صفحات دمویه                                      1

 ( قلب4کرویات سفید خون                              ( 3 

فردی که یک عدد کروموزوم زیاد داشته باشد،دارای عارضه ذیل  .44

 (97)فورم والبت پنجشیر دور دوم  یباشد:م

 ( قد کوتاه میباشد2  ( سالم و نورمال میباشد 1

 ( قد بلند میباشد4  عقب ماندگی ذهنی دارد (3

)فورم والبت  امراض ارثی توسط کدام یک از علوم ذیل مطالعه میگردد. .45

 (97پنجشیر دور دوم 
 جنتیک( 4 ( مورفولوژی3( ایکالوژی    2 ( فزیولوژی1

)فورم والبت پنجشیر دور دوم  ها از عناصر ذیل تشکیل شده است: امینواسید .46

97) 
  اکسیجن،کاربن،هایدروجن و نایتروجن( 1

 ( کاربن و هایدروجن2

 ( هایدروجن،اکسیجن و نایتروجن3

 ( کاربن،هایدروجن،کلورین و پوتاشیم4

وجود دارد دارای چند کاربن  DNAقند که در ساختمان  .47

 (97والبت پنجشیر دور دوم )فورم میباشد؟

 ( چهار4  ( سه 3 ( دو2  پنج( 1

48. Memory Cells  فورم والبت پنجشیر دور سیستم موجود اند؟  کدامدر(

 (97دوم 
 در سیستم معافیتی  (2   ( در سیستم تناسلی 1

 ( درسیستم هاضمه4   ( در سیستم تنفسی3

)فورم  د:وجود دارد،به کدام نام یاد میشو DNAساختمان  درقند که  .49

 (97والبت پنجشیر دور دوم 
 ( هگزوس4  ( پروتین3 ( منوز2  رایبوز( 1

)فورم والبت  یکی از اصطالحات ذیل به معنای دوران دوباره میباشد. .50

 (97پنجشیر دور اول 
1 )Reuse    2 )Protecting 3 )Hobital        4 )Recycling 
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 یل را انتقالجنس مؤنث پشه انافیل کدام یکی از پرازیت های ذ  .51

 (97)فورم والبت پنجشیر دور اول  میدهد:

 ( لشمانیا 4پالزمودیم مالریا         ( 3    ( آمیب2  ( جاردیا1

دو فرد از نظر دو صفت که از هم فرق داشته باشند به کدام  آمیزش  .52

 (97)فورم والبت پنجشیر دور اول  نام یاد میشود:

 (ترای هایبرید4ونوهایبرید     ( م3   ( تتراهایبرید2 دای هایبرید( 1

عمده ترین مواد غذایی که از لحاظ تولید انرژی که درعملیه   .53

)فورم  میتابولیزم ارزش دارند و به دسته های ذیل تقسیم شده است:

 (97والبت پنجشیر دور اول 
 سه دسته( 4        ( دو دسته3          ( پنج دسته2       ( چهار دسته1

وده،معده،اعصاب،قلب و سستی بدن در اثر ازدیاد ناراحتی ها در ر .54

 (97)فورم والبت پنجشیر دور اول  کدام ویتامین ذیل مشاهده میشود:

 Eویتامین  (B       4( ویتامین     D3ویتامین ( K 2( ویتامین 1

یکی از دانشمندان که لقب پدر جنتیک را از آن خود کرد عبارت  .55

 (97)فورم والبت پنجشیر دور اول است؟

 ( دیوریس شرماک      2    ( مورگان    1

 ( ادواردجینر4   گریگورمندل   ( 3 

اگر در تزویج دای هایبرید دانه های مدور به رنگ زرد که   .56

همراه با دانه های سبز و چملک که  باشد RRYYجینوتایپ شان 

)فورم  عبارت است از: F1باشد،کراس شود نتیجه  rryyجینوتایپ شان 

 (97والبت پنجشیر دور اول 
1 )RrYy  2 )RRYY       3 )RrYY 4 )RRYy 

)فورم والبت پنجشیر دور اول  یکی از مواد غذایی ذیل مولد انرژی نیست:  .57

97) 
 ( شحمیات4 ویتامین( 3      دریت( کاربوهای2       ( پروتین1

 (97)فورم والبت پنجشیر دور اول  جین های جوره به کدام نام یاد میگردند: .58

 ( تمام جوابات غلط است    2        الیل  ( 1

 ( دو جوره الیل4   ( سه جوره الیل    3 

)فورم والیت  ذیل مصرف کننده دومی است: موجوداتکدام یکی از  .59

 (97پکتیا 
 همه( 4  ( عقاب3  ( پشک2  ( سگ1

 (97)فورم والیت پکتیا  در الیل های مرکب یک جن چند الیل دارد: .60

 دو یا زیادتر( 4( بی نهایت        3 ( دو الیل     2 ( یک الیل1

 رایبوزوم از نگاه بزرگی در حجرات یوکاریوت به شکل ذیل است: .61

 (97)فورم والیت پکتیا 
 به هسته است  ( بزرگی آن برابر2  بزرگ است( 1

 ( کوچکتر است4  ( متوسط است3

مواد زهری توکسین توسط یکی از مایکرواورگانیزم ذیل های  تولید  .62

 (97)فورم والیت پکتیا میگردد

 ( پروتوزوا4            ( آمیب 3  باکتریا( 2 ( مالریا1

ذیل وظیفه محافظت غشای حجروی را  هاییکی از ویتامین  .63

 (98دی )فورم والبت دایکندارد؟

 K( ویتامین E    4ویتامین ( D   3( ویتامین A      َ2( ویتامین 1

سال کم است، احتمال نقیصه داون  30که عمر شان از  مادرانسن  .64

 (98یکندی )فورم والبت دا سندروم در آن عبارت است از:

1 )
2000

1
          2 )

1000

1
           3 )

500

1
           4 )

15000

10
 

 (98)فورم والبت دایکندی پروتین ها از جمله پولیمیر های زیر اند :  .65

 ( معدنی 4نوعی        (  مص3( همه درست است      2طبیعی َ        ( 1

کدام یک از مصرف کننده گان ذیل حیات شان مستقیما وابسته به  .66

 (98)فورم والبت دایکندی نباتات است؟

 ( تمام جوابات درست است      2( مصرف کننده گان سوم                    1

 مصرف کننده اولی ( 4( مصرف کننده گان دومی                  3

 (98)فورم والیت کابل دور اول در بدن انسان عبارت است از :  وظایف کلسیم .67

 در ساختن خون  (2  ساختن استخوان و دندان           (1        

 ( در ساختن ناخن4( در زیاد شدن موی                      3        

تات نباتات نا خالص بین خود ترویج شود پس تعداد نباTtTt اگر .68

 (98)فورم والیت کابل دور اول قد کوتاه چند است؟

 ( خالص قد کوتاه   2  خالص قد کوتاه   4( 1

 خالص قد کوتاه 1(4  خالص قد کوتاه   3( 3

 (98)فورم والیت کابل دور اول ها چه قسم مرکبات است؟ امینواسید .69

 عضوی ( 2 ( هم عضوی و هم غیر عضوی 1

 ر عضوی( غی4 ( تمام جوابات غلط است 3

یک منطقه مشخص با اقلیم خاص و موجودات زنده ای که در آن  .70

)فورم والیت کابل دور اول زنده گی می نماید به کدام نام ذیل یاد میشود؟

98) 

 ( ایکوسیستم بحری 4بایوم         ( 3( بیابان       2( ایکوسیستم خشکه     1

میسازد، که مواد غذایی مور ضرورت خود را خودشان  موجوداتآن  .71

 (98)فورم والیت ارزگان  بکدام نام ذیل یاد میشود:

1 )Omnivore     2)Heteroph      3)Producer    4 )Carnivore 

 (98)فورم والیت ارزگان  بکدام نام ذیل یاد میشود:6B ویتامین .72

           1)Thiamim                             2 )هیجکدام 

           3)AcidAscorbic                 4  )Riboflavin 

عدد کروموزوم انسان چند عدد شان کروموزوم جسمی  46از جمله  .73

 (98)فورم والیت ارزگان  است:

       1 )44                  2 )42                   3  )44                   4 )41 

از اثر کمبود و فقدان کدام یکی از ویتامین های ذیل مرض بنام  .74

Pellagra (98)فورم والیت ارزگان  :بوجود می آید 

 K(  ویتامین 3B                       2ویتامین ( 1           

   2B(  ویتامین 1B                         4( ویتامین3           

وارگانیزم های ذیل توسط کدام مایکر Ring Wormمرضی بنام  .75

 (89غمان )فورم والییت ل بوجود می آیند:

 ( هیجکدام 4( پرتوزوا          3( باکتریا ها        2فنجی           ( 1

 (89)فورم والییت لغمان  مجموعه عوامل ارثی به کدام نام یاد میشود: .76

 (  ساختمان ظاهری 2( ساختمان فزیکی         1
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 جینوتایپ(  4( فینوتایپ                    3

)فورم  کدام مرض ذیل بوجود می آید:3Bاز اثر کمبود ویتامین  .77

 (89والییت لغمان 

 ( مرض سکروی  2( ناراحتی عصبی              1

 ( کم خونی Pellagra       4مرض ( 3

)فورم والییت  در اثر کتابولیزم نشایسته کدام مواد ذیل حاصل میگردد: .78

 (89لغمان 

 ( پروتین 4( امینواسید       3حمیات       ( ش2گلوکوز     ( 1

و تداوی بی نظمی های جنیتیکی در انسان چه زمان  تشخیصبرای  .79

 (89)فورم والییت لغمان  استفاده میشود:

 (  بعد از تولد   2      تمام جوابات درست(1

3 )Chorion                   4زمانی که طفل در رحم مادر باشد ) 

 (89)فورم والییت لغمان تورنر سندروم به کدام نام ذیل یاد میشود:  .80

1 )SyndromersKlinifelte       2  )SyndromeDown 

3 )MonsomyXO                       4 )FibiousCystic 

81. munityActive Im:فورم  یکی از مفاهیم ذیل را افاده می کند(

 (89والییت لغمان 

 معافیت مستقیم  (2( هیج معافیت حاصل نمی کند    1

 ( تمام جوابات درست است4( معافیت غیر فعال                       3

می  رنگ پوست، چشم و موی انسان ها توسط کدام جین کنترول .82

 شود:

1  )ceInheri tangenicePoly        2همه درست است ) 

3 )genes Lethal                    4)eGeneLinkag 

که جنسیت موجودات زنده را مشخص و معین می کند،  کروموزوم .83

 (98یت ننگرهار دور اول)فورم والعبارت است از: 

1)RNA             2 )ChromosomeSex  

 3 )Autosome                 4 )Ribosome 

تمام تعامالتیکه در موجودیت انرژی برای تغذیه، تکثر و انکشاف  .84

 (98)فورم والیت ننگرهار دور اولکدام نام یاد میشود؟ صورت میگیرد، به

1)onDissmilati             2 )onAssimilati  

3 )Catabolism                                4 )Anabolism 

یت )فورم وال انساج لمفاوی در کدام بخش بدن موجود نمی باشد. .85

 (98ننگرهار دور اول
  (مغز استخوان4( غده تیموس         3( تانسل     2معده        (1

پولی پلوئیدی در تکامل حاصل خیز بودن نباتات  چه رول  .86

 (98)فورم والیت ننگرهار دور اولدارد؟

 (  رول کمی دارد   2     ( هیجکدام     1

 ردرول مهم دا (4     (رول شان معلوم نیست      3

)فورم والیت گان دومی از کدام موجودات تغذیه میشود؟ کنندهمصرف  .87

 (98ننگرهار دور اول
 ( نباتات2      مصرف کننده گان اولی    (1

 ( مصرف کننده گان چهارمی4 کننده گان سومی               (مصرف3

 (98)فورم والیت ننگرهار دور اولذیل ساری نیست؟ امراضکدام  .88

 ( ایدز  4(ریزش           3(توبوکلوز            2     سرطان         (1

فورم ضعیفی مقاومت بدن از کمبود کدام ویتامین بوجود می آید :   .89

 98والیت تخار 

1 )A                  2 )6B                    3 )1B              4  )E 

فورم عملیکه از وراثت بحث می کند به کدام نام ذیل یاد می شود :  .90

 98والیت تخار 

1   )  Taxanomhy    2   )Ecology  3 )Entomology       4 )  هیجکدام 

فورم والیت تخار  بد انسان می تواند یکی از امینواسید های ذیل را بسازد: .91

98 

 ( امینو اسید های غیر اساسی               2 امینواسید های اساسی          (   1

 ( امینو اسید های اساسی و غیر اساسی   4امینواسید های غیر اساسی     (  3 

)فورم والیت قندی که در شیر حیوانات وجود دارد بنام چه یاد میگردد.  .92

 (98جوزجان 

 ( قند جو    4       ( قند میوه     3( قند نیشکر            2قند لکتوز           (  1

در داخل هسته شیره هستوی موجود است که به یکی از نام های ذیل  .93

 (98)فورم والیت جوزجان یاد می شود : 

 ( کاریوپالزم  2    پالزمای هستوی  ( 1

 ( نوکلیوپالزم 4    همه درست است  (   3 

پروتین ها مرکبات مغلق  عضوی اند که در ترکیب خود، یکی از  .94

 (98)فورم والیت جوزجان  ذیل را دارد :عناصر 

1 )OHC ,,  2)HC,     3  )SOHC ,,,      4 )SPOHC ,,,  

اگر از یک موجود زندخ الیل های شان متفاوت باشد، نسبت به همین  .95

)فورم والیت جوزجان ی شود. صفات نا خالص به یکی از نام های ذیل یاد م

98) 

  1   ) useHeterozygo                        2  )Genotype   

    3  )eHemozygous                         4 ) Phenotype 

 (98زجان )فورم والیت جوویتامین ها به چند گروپ تقسیم بندی شده است.  .96

 ( دو گروپ 4( پنج گروپ           3( چهار گروپ     2( سه گروپ  1

 (98)فورم والیت کابل دور دوم  قند میوه به کدام نام ذیل یاد میشود: .97

 (  مالتوز2   (  سکروز1 

 (  لکتوز4  فرکتوز(  3 

)فورم والیت کابل دور  جین های پیوسته به کدام نام های ذیل یاد نمیشوند: .98

 (98 دوم

 1  )ceinheriPolygenic tan  

 تمام جوابات درست است(  2

 3  )genesLethal    

4  )blindnessColor 

)فورم  از یکجا شدن کدام مالیکول های ذیل پروتین حاصل میشود: .99

 (98والیت کابل دور دوم 
 (  ویتامین ها4 ( منرال ها3 امینو اسیدها( 2   ( شحمیات1

اگر در یک موجود زنده اندازه انابولیزم و کتابولیزم با هم یکسان  .100

)فورم والیت کابل باشد ، کدام یکی از حالت های ذیل به وجود می آید؟ 

 (98دور دوم 
 نمو و رشد نمیکند  (2 ( وزن شان کاسته نمیشود1 
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 (  رشد آنها سریع میشود4  ( می میرد3 

را در طبیعت بازی  Decomposerت رول از موجودا یککدام  .101

 )فورم اول کابل( میکند:

 ( پروتوزوا 4     ( الجی3     فنجی (2  ( ویروس1

تمام فعالیت کیمیاوی که در بدن موجودات زنده صورت میگیرد به  .102

 )فورم اول کابل( نام ذیل یاد میشود :

  ( کتابولیزم2  میتابولیزم (1

 ( هیجکدام 4  ( انابولیزم3   

 )فورم اول کابل( موجودات زنده شمرده میشود:فنجی از کدام نوع  .103

 ( هیجکدام 4 ( مصرف کننده3  ( تولید کننده 2تجزیه کننده    (1

در یکی از فعالیت های ذیل مالیکول های خورد به مالیکول های  .104

 )فورم دوم کابل( بزرگ تبدیل میشود:

 ( کتابولیزم 4 ( هیتروتروف3   ( اوتوتروف2          انابولیزم (1

 )فورم دوم کابل( نسب نامه ارثی یا شجره بکدام نام ذیل یاد میشود : .105

1) Phenotye       2 )Genotype  

3 )Homozygous   4)Pedigree 

 )فورم دوم کابل( کدام امینواسید توسط بدن انسان ساخته نمی شود : .106

 ( امینواسید غیر اساسی2 ( امینواسید های اساسی و غیر اساسی 1

 امینواسید اساسی (4  ت غلط استتمام جوابا( 3

نبود موی روی انگشتان انسان ها در جمله کدام صفات زیر محسوب  .107

 )فورم دوم کابل( میشود:

   ( صفت غالب2   صفت طبیعی (1

 ( صفت اکتسابی4        صفت مغلوب( 3

 )فورم دوم کابل( امراض از نقطه نظر سرایت به چند نوع است: .108

 ( سه نوع 4پنج نوع         (3           هیجکدام (2              (  یکنوع1

باکتریا های نایتروجن آزاد میسازد، به کدام نام ذیل یاد میشود: .109
 )فورم دوم کابل( 

1)Heterotroph   2) Producer    

 Denitrigying( 4                 هیجکدام  (3

:ارتباط زنجیر های غذایی در یک جمعیت را بنام ذیل یاد میکند .110
 )فورم سوم  کابل( 

  ( هیجکدام2       ( رابطه بین علف خود و گوشت خور1

 شبکه غذایی ( 4       ( زنجیر غذایی3

در طول حیاتی معافیتی که در مقابل یک مرض بوجود می آید آن  .111

 )فورم سوم  کابل( معافیت برای مریضی دیگری چگونه است:

   ( هیج فایده ندارد2  فایده ندارد (1 

 ( یکسان است4  هیجکدام( 3  

)فورم  کدام یک از هورمون های ذیل تحریک کننده فولیکل است: .112

 سوم  کابل(

1 )Androgen 2)LH     3)FSH  4)Estrogen  

هرگاه در تعداد کروموزم های تغیر وارد شود، شخص مذکور دارای  .113

 )فورم سوم  کابل( عارضه ذیل میشود.

  ( هیجکدام2       ( بدن نورمال و غیر نورمال دارد1

 بدن نورمال نمیداشته باشد( 4   ( بدن نورمال دارد3

 )فورم اول بلخ( منبع غدایی عنصر آهن کدام موارد ذیل است: .114

 حبوبات و سبزیجات (2  تمام جوابات درست است( 1

 ( گوشت4    ( غله جات3

کدام مفهوم ذیل را دارد: Infectiouse Diseaseاصطالح امراض  .115
 ()فورم اول بلخ 

  امراض ساری (2        ( امراض غیر ساری1

 ( تمام امراض4        ( هیجکدام3

 عامل سیاه قاق جواری کدام یک از میکروارگانیزم های ذیل میباشد: .116

 )فورم اول بلخ(

  ( الجی ها2      ( باکتریا ها1

 ( ویروس ها 4     فنجی ها (3

 رد:مواد غذایی یکی از وظایف ذیل را عضویت به عهده دا .117
 )فورم اول هرات(  

 ( انجام فعالیت های حیاتی2         ( ترمیم و نموی بدن 1

 همه درست است ( 4           ( تولید انرژی 3

 برای انجام عملیه میتابولیزم حجره کدام مواد و مرکبات ضروریست: .118

 )فورم اول هرات(

 آب و مواد معدنی  ( 2          ( مواد عضوی1

 ( همه درست است4            ( ویتامین ها3 

از سبب کمبود سودیم در بدن عالم و عوارض آن عبارت است از :    .119
 )فورم اول جوزجان(

  ( عقب مانی رشد2       ( کم اشتهایی1

 درست است 3و  1 (4       ( انقباض عضالت3

مقدار فاسفورس در بدن هر انسان بالغ به اندازه ذیل اطالق میگردد:   .120
 زجان()فورم اول جو

  ( یک کیلوگرام2  ( دو کیلوگرام1

 ( یک و نیم کیلوگرام4   نیم کیلوگرام (3

 )فورم دوم فاریاب( وظیفه کلسیم در بدن عبارت است از : .121

  ( لخته شدن2  ( ساختن استخوان  1

 همه درست است (4    ( انتقام پیام عصبی 3

 ب(فورم دوم فاریا)از کدام طریق سرایت میکند: Ring Wormمرض  .122

 لباس آلوده (4 ( هوای آلوده3 ( خون2 ( سرفه و عطسه1

 کدام یکی از قند های ذیل از جمله قند های جو است: .123
 )فورم اول غزنی( 

 ( فرکتوز4  ( سکروز3 ( لکتوز2     مالتوز (1

 )فورم دوم فاریاب( عامل مرض ایدز عبارت است از : .124

 ویروس  (4  ( باکتریا3 ( پروتوزوا2   ( فنجی1

 لرزه، عرق، کم خونی از عالیم کدام مرض است:تب،  .125
 فورم اول غزنی() 

 ( لشمانیا4 ( چاردیا3   ( آمیب2  مالریا (1

زیاده روی در مصرف شحمیات باعث ازدیاد کلسترول در محل  ذیل  .126

 )فورم دوم غزنی( میگردد:

 ( گرده ها 4 ( مغز3  رگهای خون (2    ( شش1
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ی ساخته میشود بنام ذیل وقتی یک شخص مریض شود در خون مواد .127

 )فورم چهارم غزنی( یاد میشود:

 ( انتی بادی 4 ( هیجکدام3    ( معافیت2     ( انتی جن1

فردیکه یک عدد کروموزوم زیاد داشته باشد، دارای عارضه ذیل  .128

 )فورم چهارم غزنی( میباشد:

 عقب مانده گی ذهنی (4سالم و نورمال   (3قد کوتاه       (2    ( قد بلند1

عمده ترین مواد غذایی لحاظ تولید انرژی که در عملیه میتابولیزم  .129

 )فورم اول بدخشان( ارزش دارند به دسته های ذیل تقسیم شده است:

 سه دسته (4 ( دو دسته3    ( پنج دسته2هار دسته      (چ1

نا راحتی ها در روده، معده، اعصاب، قلب و سستی بدن در اثر ازدیاد  .130

 )فورم اول بدخشان( مشاهده میشود:کدام ویتامین ذیل 

 E( ویتامینB     4( ویتامینD  3 ویتامین (K  2( ویتامین 1

یکی از دانشمندان ذیل که لقب پدر جنتیک را از آن خود کرده  .131

 )فورم دوم بدخشان( است عبارت است از :

 دیوریس شرماک  (2     ( مورگان1

 ( ادوارد جینر4    گریکور مندل (3 

 )فورم دوم بدخشان( عبارت است از : Eمین منابع ویتا .132

  ( روغن نباتی 2  تمام جوابات درست است( 1

 ( میوه  های خشک 4  ( بادام، پسته و مغزیات3

زنده بودن یکی از ارگانیزم ها مورد شک دانشمندان معاصر میباشد:  .133
 )فورم سوم بدخشان(

 باتات آبی ( ن4( پروتوزوا       3 ویروس ها (2ری ها        ( باکت1

)فورم سوم  در بدن عواض ذیل رخ میدهد: Eدر اثر کمبود ویتامین  .134

 بدخشان(

 ( احتمال سرطان مغز2  ( احتمال سرطان جگر1

 احتمال سرطان خون (4      ( هیجکدام3

)فورم  رنگ پوست انسان توسط چند جوره الیل کنترول میشود : .135

 چهارم بدخشان(

 ( یک جوره 4هار جوره           چ( 3( دو جوره       2 ( سه جوره1

)فورم چهارم :است  Dکدام یک از مواد غذایی منبع مهم ویتامین  .136

 بدخشان(

 ( زردی تخم   2   ( شیر و لبنیات1

 ( روغن ماهی4     تمام جوابات درست است (3 

کمبود و فقدان یکی از وینامین های ذیل که سبب امراض جلدی   .137

 )فورم چهارم بدخشان(  :در انسان میشود عبارت است از 

 Cویتامین   (12B     4( ویتامین E    3( ویتامین 2B 2ویتامین ( 1

نبود موی روی انگشتان انسان ها در جمله کدام صفات ذیل محسوب  .138

 )فورم پنجم بدخشان(    میشود:

 ( صفت طبیعی4ی  فت اکتساب( ص3    ( صفت غالب2 صفت مغلوب ( 1

پالنکتون ها بکدام قسم ذیل مواد غذایی خود را بدست می آورد:  .139
 )فورم اول بدخشان(

 اتوتروف  (4( هیتروتروف      3( سپروفایت        2 ( تجزیه کننده1

قندی که در شیر حیوانات وجود دارد، کدام یکی از اینهاست: .140
 )فورم پنجم بدخشان( 

 ( قند جو 4( قند میوه         3       ( قند نیشکر 2 قند لکتوز( 1

علمی که از وراثت بحث می کند به یکی از نام های ذیل یاد میشود  .141

 )فورم پنجم بدخشان(: 

   ( ایکولوجی2  ( تکسانومی1

 هیجکدام ( 4  ( انتولوژی3

 )فورم ششم بدخشان( عامل مرض سینه بغل عبارت است از : .142

 ( کرم های پرازیتی4پروتوزوا   ( 3هیجکدام       (2 ( کرم کدودانه1

در بازوی کروموزم در یک نقطه باهم وصل بوده که بنام ذیل یاد  .143

 )فورم ششم بدخشان( میشود:

 ( پالستید ها4سنتروزوم   ( 3 ( اجسام گلجی2 ( میتوکاندریا1

)فورم ششم  مرض ایدز کدام قسمت بدن انسان را متضرر میسازد: .144

 بدخشان(

 قلب  (2   ( صفحات دمویه   1

 کرویات سفید خون (4   ن( کرویات سرخ خو3

امراض کج شدن استخوان ها در استخوان در اطفال و پوکی  .145

)فورم  استخوان در بزرگساالن در اثر کمبود کدام ویتامین است :

 ششم بدخشان(

 C( ویتامین 12B     4( ویتامین D      3ویتامین  (E       2( ویتامین 1

)فورم اول  بدن انسان میتواند یکی از امینواسید های ذیل را بسازد: .146

 بامیان(

 ( امینواسید های اساسی2           ( هیجکدام1

 ( امیواسید های اساسی و غیر اساسی 4 امینو اسید های غیر اساسی (3

اجزای اصلی غذای متوازن انسان را مواد ذیل تشکیل می دهد: .147
 )فورم دوم بامیان( 

  ( همه غلط است2   ، روغن مایع( آب1

 ( همه جوابات درست است4  ،شحم و قند پروتین( 3

برای سالم نگهداشت بیره ها کدام یکی از ویتامین های ذیل ضروری  .148

 )فورم دوم  بامیان( است؟

1)B1  2)B2       3)  D  4) C  

)فورم امینواسید ها در بدن انسان در کدام موارد ذیل بکار میرود :  .149

 بامیان(دوم 

 همه درست است (4  ( تعمیر 3   ( ترمیم 2  ( نمو1

 )فورم دوم بامیان( قند میوه به یکی از نام های ذیل یاد میشود : .150

 ( الکتوز 4  فرکتوز( 3  ( مالتوز2 ( گلوکوز1

 )فورم سوم بامیان( تعداد کروموزم های جنسی عبارت است از : .151

 عدد  23( 4      رهجو 23( 3عدد          44( 2 همه غلط است( 1

در اثر فقدان یکی از ویتامین های ذیل لخته شدن خون بقسم  .152

 )فورم اول بامیان(  نورمال آن صورت نمی گیرد:

 Kویتامین ( B  4( ویتامین A   3( ویتامین D 2( ویتامین 1

کدام یک از ویتامین های ذیل همراه با اعصاب در میابولیزم  .153

 فورم سوم بامیان() کاربوهایدریت ها حصه میگرند:
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 D( ویتامین A    4( ویتامین B3   3( ویتامین B1  2ویتامین (1

)فورم اول  کدام یکی از اصطالحات ذیل مربوط به ایکالوژی است : .154

 بغالن(

1 )Pedigree    2)Dominant  3)    4هیجکدام )Reccssive 

کدام یکی از اصطالحات ذیل مربوط به علم جنیتک است : .155
 غالن()فورم اول ب 

 ( فیوتایپ4 تمام جوابات درست (3 ( الیل2 ( جین1

 )فورم اول بغالن( موی پیج و تاب خورده چه قسم صفت است: .156

 ( ناخالص4  ( مخفی3 ( هیجکدام2    بارز (1

اشخاص مبتال به دوان سندروم دارای تعداد کروموزم های ذیل  .157

 )فورم اول بغالن(میباشد: 

 جوره  22( 4جوره       46( 3   لط استتمام جوابات غ (2جوره     32( 1

)فورم  دوم  بکتریا سبب کدام نوع امراض در انسان ها میشود : .158

 بغالن( 

 ( تیتانوس4         ( سل3تمام جوابات درست است    (2( سینه بغل    1

حجرات کدام موجودات ذیل در قدم اول جهت بقا به آب و نور و  .159

 منگان()فورم اول س کلوروفیل ضرورت دارد:

 ( سمارق4 ( حجرات حیوانی3حجراتی نباتی  ( 2 ( همه درست است1

کدام یک از مصرف کننده گان ذیل حیات شان مستقیما وابسته به  .160

 )فورم  اول سمنگان( نباتات است:

 ( تمام جوابات درست است2  ه سومی( مصرف کنند1

 مصرف کننده اولی ( 4  ( مصرف کننده دومی 3

)فورم  اول غذایی ذیل حاوی عنصر کلسیم است؟از منابع  یکیکدام  .161

 سمنگان(

 ( پنیر4( حبوبات         3 ( شیر2 تمام جوابات درست است( 1

 1397سوالت کانکورسال

 صنف یازدهم
 جنسی مذکر انسان از دیگر حجرات وجود چه فرق دارد: حجرات .162

 ( دیپلویید است4( ترای پلویید است   3( هسته ندارد  2هپلویید است( 1

 چند حجره میباشد: پرندگاناعصاب مغز  تعداد .163

 جوره 10( 4   جوره 12( 3 جوره 5( 2       جوره 7( 1

ذیل مرحله اول تقسیم حجروی میتوسیس  مراحلاز  یکی کدام .164

 است:

 ( تیلوفیز4  ( میتافیز3  ( انافیز2  پروفیز( 1

 جمله حیوانات پستانداران پرواز کننده است: ازحیوانات ذیل  .165

 ( کانگرو4شب پرک چرمی            ( 3 ( هیچ هاک2 ( مول1

قلب پستانداران به کدام یکی از نام های ذیل یاد  تحتانیجوف های  .166

 میشود:

 ( وریدها4( دهلیز ها      3  بطن ها( 2  ( شرایین1

هسته،شیره هستوی موجود است که به یکی از نام های  داخلدر  .167

 ذیل یاد میشود:

 ( پالزمای هستوی4( کارپوپالزم 3درست است  (همه2  ( نوکلیوپالزم1

موجودات زنده از نظر داشتن و نداشتن هسته منظم بر چند نوع  .168

 است؟

 نوع 1( 4       نوع 3( 3  نوع 4( 2  نوع 2 (1

169. Krebs Cycle :با کدام یک از عملیه های ذیل ارتباط دارد 

  ( تجزیه پروتین2              ( ترکیب ضیایی1

 تنفس حجروی (4                   ( تجزیه شحم3

 بدن حشرات از چند قسمت ساخته شده است: .170

 ( دو4  ( چهار3 ( یک2  سه (1

 بقه بعد از یک و نیم ماه پیدا میشود: پاهایکدام  .171

  ( هیچکدام2   پاهای عقبی (1

 ( پاهای پیش4 ( در این زمان هیچ پیدا نمیشود3

 زد:کدام سیستم بدن را فلج میسا کبرازهر مار  .172

 سیستم تنفسی     (2    ( سیستم هضمی   1

 ( سیستم عصبی4  ( سیستم دوران خون 3

زنده از کاربن دای اکساید موجود در فضا استفاده  موجوداتکدام  .173

 میکند:

 ( هیچکدام4 ( حیوانات3    الجی (2    ( بکتریا1

 کدام میکرو ارگانیزم ذیل بوجود می آید؟ توسطمرض مالریا  .174

 ( فنجی4 ( باکتریا3    ( ویروس 2 پروتوزوا( 1

 کدام فایلم موجودات زنده ذیل است؟ مربوطنایرس برانی  .175

 انالیدا( 4          ( مولسکا3 ( آرتروپودا2 ودرماتا( انکاین1

 حیوانات ذیل در صنف حشرات شامل نمی باشد: از یکیکدام  .176

 ( پشه4  ( ملخ3  ( کنه2  ( مگس1

رک بدون ضرر را اختیار نمایند با هم زندگی مشت حیوانهرگاه دو  .177

 یکی از اصطالحات ذیل به آنها اطالق می گردد:

 ( هلوزویک4( سپروفیتک       3 ( زندگی پرازیتی2( همزیستی           1

 کدام وظیفه را انجام می دهد: Coxal glandدر صنف عنکبوت ها  .178

 ( میتابولیزم4  ( تکثر3 ( تنفس2  اطراح( 1

 ناظر حیوان بالغ شان به شکل شعاعی است؟ذیل ت فایلمدر کدام  .179

 ( سولنتراتا4( انالیدا        3( آرتروپودا         2ایکاینودرماتا          ( 1

کدام یک از حیوانات ذیل در مرحله الروایی تناظر دوجانبه و در  .180

 مراحل بلوغ شان تناظر شعاعی دارد؟

 ( انالیدا4           ایکاینودرماتا( 3     ( سولنتراتا2      ( حشرات1

 دوران خون کرم های حلقوی به کدام شکل ذیل است؟ .181

 ( ناقص4 ( نیمه بسته3  بسته( 2 ( باز و بسته1

 بقه چند نوع دوران خون دارد؟ .182

 ( یک نوع4  دو نوع( 3    ( چهارنوع2  ( سه نوع1
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کدام نوع میوتیشن توته های کروموزوم با همدیگر تبدیل  در .183

 میشوند:

1    )Inversion   2 )Duplication  

3   )Translocation   4 )Deletion 

نزدیک به قطبین زندگی میکنند به یکی از شرایط  که هاییماهی  .184

 اقلیمی توافق حاصل نموده است؟

 ( آب های معتدل2  ( آب های گرم1

 آب های سرد تر( 4    ( آب کم 3

 دارای چه نوع اسکلیت هستند: فقاریه حیوانات .185

 اسکلیت داخلی    ( 2       ( غضروفی1

 ( فاقد اسکلیت هستند4  ( اسکلیت خارجی3 

 از حیوانات ذیل از جمله حیوانات فقاریه میباشد: صنف یک .186

1 )Crasshopper    2 )Aves  

 3 )Oligochaete    4 )Enchindermate 

 خرچنگ طویل در چگونه آب ها زندگی میکند؟ .187

 ( آب کابوناتی4    ( آب سلفاتی 3 ( آب نمکی2 آب شیرین( 1

 تغییر شکل از تخم تا بلوغ به یکی از نام های ذیل یاد میشود؟ .188

 ( شفیره4        استحاله( 3       ( بطیطه2  ( بالغ1

 خزندگاه از نقطه نظر حرکت به چند نوع است؟ .189

 دو نوع( 4        ( سه نوع3 ( یک نوع2 ( چهار نوع1

190. Mosguitoes ت؟کدام صنف ارتورپودا اس مربوط 

1 )Crustacean 2 )Insect    3 )Diplopodia     4 )Arachuida 

 است که در انقسام حجرات ذیل رول دارد: اورگانیل سنتریول .191

 ( باکتریایی4   ( نباتی3  ( الجی2 حیوانی( 1

 از چند قسمت ساخته شده است؟ حشراتسینه  .192

 مت( یک قس4( دو قسمت           3      ( چهار قسمت2   سه قسمت( 1

حیوانات فقاریه مواد اضافی مواد اضافی و بیکاره بدن خویش را از  .193

 کدام طریق ذیل به بیرون اطراح می کنند:

 ( مثانه4 ( گرده ها3  همه( 2  ( حالبین1

نباتات عالی،از کدام مواد ذیل ساخته شده  تمامدیوار حجرون  .194

 است؟

 ( نشایسته4       سلولوز( 3 ( گالیکوجن2  ( سکروز1

تبدیل یا تجزیه  ADPبه  ATPام حالت در عضالت انرژی در کد .195

 میگردد؟

 ( هنگام انبساط عضالت2  ( هنگام استراحت عضالت1

 ( هنگام شب4  هنگام انقباض عضالت( 3

رگ های قوسی قدامی بدن شان چند جوره  قسمت در زمینکرم  .196

 ؟دارد

 جوره 5( 4جوره          4( 3    جوره    3( 2      جوره       2( 1

 معنی ذیل دارد؟ کدام Echino کلمه .197

 ( اره مانند4      ( سیست3  خار( 2  ( تناظر1

 مثل به کدام نوع ذیل است؟ تولیدگژدم از نقطه نظر  .198

1 )Viviparuos   2 )Partenogenesis   

3 )Oviparous     4 )Ovoviviparous 

 زایگوت در حقیقت چه قسم حجره است؟ .199

 دیپلویید( 4 ( تیپلویید3       د( تتراپلویی2 ( هیپلویید1

200. (Analid) التین بوده و یکی از معنا های ذیل را میسازد: کلمه 

 ( هیچکدام2  حلقه های کوچک خورد( 1

 ( حلقه های بزرگ4   ( حلقه های متوسط3

الکترونی،جسم را از حالت اصلی چند مرتبه بزرگتر نشان  میکروسکوپ .201

 ؟میدهد.

 مرتبه25000( 4مرتبه      250000( 3به     مرت2000( 2مرتبه    1000( 1

 حیوان پستان دار دارای دو جوف است؟ کدامقلب  .202

 ( تمساح4  ماهیان( 3 ( بقه2 ( پرندگان1

 ذیل حشره خور میباشد. نباتاتاز  یکی .203

1 )Cascula 2 )Algae     3 )Haustoria 4 )Drosera 

 یکی از ذوحیاتین ذیل بدون پا است: .204

 ( سلمندرCaecilian 4( 3      ننگوی( پ2  ( نیوتس1

205. Whale از جمله کدام پستانداران است؟ 

 ( حشره خوار4( خرطوم دار       3 ( سم دار2     ( ماهی مانند1

 اجسام گلجی برای بار اول در کدام حجرات کشف گردید: .206

  (فنجی2                    حجرات حیوانی( 1

 ات پروکاریوتیک( حجر4                   ( حجرات نباتی3

دوران ترکیب ضیایی کدام یکی از گازات ذیل را بوجود  درنباتات   .207

 می آورند.

1 )2CO  (2 3O  3 )2O     4 )2NO 

208. Cary fish :نام چه نوع موجود است 

 خرچن دراز     ( 2  ضروفی( ماهی غ1

 ( ماهی استخوان دار4    ( ماهی دهن گرد 3 

209. Nectar Stomach  یکی از حشرات ذیل وجود دارد: کدامدر 

 زنبورعسل( 4          ( پشه3 ( کرم ابریشم2     ( ورکه1

و بعضی حیوانات مفصلیه سوراخ های تنفسی دارند که به  حشرات .210

 یکی از نام های ذیل یاد میشود:

 سپایریکل( 4 ( آلوبول  3 ( درز های برانشی  2( تراخیا         1

 جسمی انسان به تعداد .... جوره کروموزوم می باشد : حجرههر  .211

 ( هیچکدام4 جوره  22 (3 عدد  23( 2عدد          23( 1

 ذیل در ماهیان دهن گرد دیده نمیشود: کدام یکی از اجزای بدن .212

 ( االشه4 ( دم  3 االشه و اعضای حرکی  ( 2( اعضای حرکی         1

ها قسمت آخری مری به کدام یکی از عضای ذیل تبدیل  پرندهدر  .213

 شده است:

 ( دهن4 ( روده  3 جاغور   (2( سنگدان         1

 نظر نمود: در مورد تقسیم حجروی کدام یک از علمای ذیل ابراز .214

 ( موهل4 ( واگنر  3 ویرشو  ( 2( شوان         1

اصطالح  .215 Fung : به معنای 
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 ( مار های آبی4( مار بدون زهر  3دندان زهری مار     (  2( هیچکدام       1

 در پرنده گان مهره های گردن دارای کدام خصوصیات ذیل است: .216

 (  ساکن و غیر متحرک است                2  ( غیر متحرک است              1

 متحرک است( 4          ( ساکن است               3

 کدام یک از حیوانات ذیل مربوط خزنده گان است: .217

1 )Dinosaur        2 )    3تمام جوابات )Turtle        4 )Tortoise 

 گوریال مربوط کدام نوع پستانداران می باشند :شادی و  .218

 (  خرطوم دار4 دارنده دماغ عالی    ( 3 (  قطع کننده       2    ( سم دار    1

 نرم تنان چند جوره نفریدیا برای اطراح دارد: .219

 ( دو4یک و دو                  ( 3(  سه                2( یک                 1

 شرات عبارت است از : محل بود و باش ح .220

 تمام جوابات درست است                ( 2    ( در آب شور و شیرین       1

 ( باالی نباتات4    ( در خشکه                  3

 فنجی از نگاه زندگی مربوط کدام گروپ ذیل است :  .221

1  )Carnivore                           2  )Herbivore                 

3  )Decomposer                     4  )Omnivore 

 دوران کربس به کدام نوع تغییر ارتباط دارد :  .222

 تنفس هوازی( 4( تنفس غیر هوازی         3( تخمر          2( هیچکدام        1

، به معنای ماهیان دهن گرد  کدام یک از اصطالحات بیولوژیکی ذیل .223

 است : 

1   )FishBonyوAgnatha      2) Agnatha وCyclostoma 

3  )Agnatha                               4  )Cyclostoma 

 س در سخت پوستان توسط کدام عضو صورت میگیرد : تنف .224

 ( توسط شش       2(  توسط جلد              1

 (  هیچ سیستم تنفسی ندارند4توسط برانشی             (  3

 کالس اولیگوشیتا مربوط کدام فایلم از موجودات زنده میشود؟ .225

 انالیدا  (4  ( آرتروپودا3(  مولسکا        2 ( خارپوستان1

کدام یک از موجودات زنده ذیل میتوانند زندگی خود را بدون  .226

 عضالت به پیش ببرند؟

 (  حیوانات4نباتات       (3(  هیچکدام      2 ( حیوانات و نباتات1

در عنکبوت سر و سینه آن یکجا بوده و به یکی از نام های ذیل یاد  .227

 میشود؟

 (  میوتوراکس4      سفالوتوراکس (3(  میتاتوراکس   2     ( پروتوراکس1

228. Metathorax کدام قسمت بدن ملخ است ؟ 

 (  سینه وسطی4 سینه آخری (3(  شکم      2 ( سینه پیش رو 1

 ذیل از روشنی فرار می کنند؟ موجوداتیک از  کدام .229

 همه درست است (Dipploda    3 )Milledes  4( 2(  هزارپا      1

 به صورت عموم تنفس به چند نوع ست: .230

 (  چهار نوع4( سه نوع       3دو نوع       ( 2( یک نوع       1

نباتات در دوران ترکیب ضیایی کدام یک از گازات ذیل را بوجود  .231

 می آورند:

         1 )2CO              2 )2O        3 )3O             4  )2NO 

 بایوم به چند نوع است: .232

 (  چهار نوع4     ( سه نوع       3   ( دو نوع       2   ( یک نوع       1     

آن عده موجودات زند که مواد غذایی خود را خودشان شاخته نمی  .233

 نام های ذیل یاد میشود:توانند به یکی از 

1) hHeterotrop    2 )Autotroph    

 3 )oducerPr     4هیچکدام  ) 

 زهر مار دارای کدام یک از رنگ های ذیل است: .234

 زرد(  4      ( سیاه   3   ( سرخ       2(  سفید       1

 ذیل اند؟ جوک ها مربوط کدام صنف از موجودات .235

 (  ارگنیدا4 ( پولی شیتا3یرودینا           ه(  2( اولیگوشیتا       1

 دارد؟ sisMetamorphoزنبور عسل چه قسم  .236

 (  هم مکمل و هم نامکمل      2           مکمل (1

 (  نا مکمل4( هیچ استحاله ندارد     3   

 یل است:سیستم دوران خون در پستانداران به کدام شکل ذ .237

 بسته (4  (    باز      3 ( هیچ دوران خون ندارد    2(  باز و بسته  1

 مولسکا چه قسم کلمه است: .238

 ( جرمنی4       (    انگلیسی3     التین( 2        (  عربی1

 کرم ابریشم مربوط کدام کالس موجودات زنده است: .239

1 )Crustacea  2 )taInsec   

3 )Centipedes  4 )Archnoides 

 کدام یک از موجودات زنده ذیل تناظر شعاعی دارند: .240

 ستاره های بحری( 4  ( پروتوزوا      3 ( صد پاها2    ( حشرات1

 پرندگان دارای چند عدد گرده میباشند: .241

 دو عدد  (4 (  سه عدد3(  چهار عدد              2  ( یک عدد  1

 بدن پرندگان از چند قسمت ساخته شده است: .242

 (  دو قسمت4(  چهار قسمت    3 (  یک قسمت      2 سه قسمت (1

بوده اما مقدار  DNAتمام حجرات یک موجود دارای مقدار معین  .243

RNA : قرا ذیل است 

 (  محدود است4معین است     ( 3  متفاوت است(  2  ( همیشه ثابت است1

کدام عالم ذیل قطعه نازک کارک را تحت مایکروسکوپ مورد  .244

 مطالعه قرار داد و آنرا به نام حجره مسمی نمود:

1)BrownRobert  2  )Davy   3)Wagner  4)  رابرت هوک 

 یکی از مواد ذیل است: خوراک اصلی الروای کرم ابریشم کدام .245

 (  برگ جواری4 (  دانه گندم3(  ساقه نبات    2 برگ توت (1

 به کدام فایلم موجودات زنده ارتباط می گیرد: Aseroidiaصنف .246

   فایلم خارپوستان (  2    (   فایلم آرتروپودا1

 (  دست و پاهای کوتاه دارند4                (  فایلم مولسکا3

 زندگی میکند: zoneLittoralدام موجودات ذیل در بایوم ک .247

  (  ماهیان خورد2      ( ذو حیاتین1

 تمام جوابات درست است(  4      (  حشرات شکاری3

 زنبور عسل مربوط کدام فایلم موجودات زنده است: .248
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1 )ataEchinoderm  2 )Arthropoda 

3 )aCoelentrat  4 )Mollusca 

 تنفس هوازی در حجره در چند مرحله صورت میگیرد: .249

 ( دو مرحله4   سه مرحله( 3(  یک مرحله       2 ( پنج مرحله   1

 یکی از حشره های ذیل از جمله حشره مفید است: .250

 ( پشه ها4 زنبور عسل( 3( ملخ             2 ( کیک1

 ام حجروی به چند نوع است:به طور عموم انقس .251

 دو نوع( 4  ( سه نوع 3(  یک نوع        2     (  چهار نوع1

زولوژی کدام موجودات زنده ذیل را مورد مطالعه خود قرار داده  .252

 است:

 (  اسفنج ها   2                       (  سخت پوستان1

 نان(  نرم ت4  تمام جوابات درست است(  3

 سخت پوستان توسط کدام ارگانیل ذیل تنفس میکند: .253

 برانشی ها  (4        (  پوست3(  شش ها           2 (  هیچکدام1

 یکی از اصطالحات بیولوژیکی زیر به معنای تناظر دو جانبه است: .254

1  )summetricBilateral 2  )symmetricRadial 

3  )Opercatum   4  )Cyclostoma 

 کدام یک از حیوانات ذیل ذهین بوده و با انسان ها عالقه دارد: .255

 دلفین(  4         (  نهنگ3  (  ماهی 2  (  شیر1

 عبارت است از؟ LikeFishطول  .256

1 )ft70  2  )ft80        3 )ft90 4  )ft100 

کدام یک از حیوانات ذیل در شب برای بدست آوردن غذا  .257

 سرگردان می باشد؟

 (  گوسفند4     ( پشک3کیوی           (  2 ( گرگ1

باتالق هایی که توسط طبقه آب پوشیده شده اند ، مربوط یک از  .258

 ایوم های ذیل است؟ب

 (  بایوم زمین های مرطوب2 ( بایوم آب های سطح بحر1

 (  هیچکدام4 ( بایوم آبهای بحر کم عمق3

 :1397-1398 سوالت کانکور سال

 صنف یازدهم
 در استحاله ملخ یکی از مراحل ذیل وجود ندارد: .259

 (  بالغ4 (   شفیره3(  بطیطه        2 بطیطه و شفیره(  1

 مربوط کدام دسته از ماهیان ذیل است: Lampreyماهی  .260

 (  ماهان استخوان دار2 ( ماهیان استخون دار و غضروفی1

 ( ماهیان غضروفی4   دهن گرد( 3

 سیستم دوران خون کرم زمینی به کدام شکل است : .261

 دوران بسته ( 2 ( سیستم دوران خون ندارد1

 ندارد ( دوران باز و بسته خون4  (   دوران باز3

شرمپ  .262 Shrimp :مربوط کدام یکی از صنف های ذیل است 

 ( صنف حشرات2  ( صنف عنکبوت ها1

 صنف سخت پوستان یا قشریه ها( 4  ( صنف صد پاها3

 اگر دم چلپاسه قطع شود چی واقع میشود: .263

  (دوباره ترمیم نمی شود2دوباره ترمیم میشود                  (1

 (عقیم میشود4می رود                          از بین (3

 کیک مربوط کدام صنف حیوانات غیر فقاریه است: .264

 (ایکاینودرماتا 4  مولنتراتا      (3 آرتروپودا(2  ( موشکا            1

 حلزون به کدام فایلم ذیل یاد میشود: .265

1 )Octopus      2)Squid          3) Snail     4)Bivalve  

 منابع انرژی در حیوانات پستاندار علف خوار عبارت است از:  .266

 سلولوز ( 4( گالیکوجن            3( فرکتوز      2( سکروز         1

 :یکی از حیوانات ذیل اسکلیت آهکی داخلی دارند .267

 ( انالیداeOligochaet  3 )Polyceta   4( 2     کاینو درماتاای( 1

در حیوانات پستاندار علف خوار ، سلولوز توسط کدام انزایم ذیل  .268

 :تجزیه میشود

  ( انزایم هضمی چربی2           ( انزایم هضمی فنجی1

 ( انزایم هضم پروتین4 انزایم سلولوزی باکتریا( 3

مرحله رشد و نموی حجره در یکی از مراحل انقسام حجروی صورت  .269

 :می گیرد

 S( مرحله 4( مایتوس      2G     3( مرحله1G     2مرحله ( 1

 :پرواز کننده نیستندکدام یک از پرنده گان ذیل  .270

 ( طوطی4( شاهین         3 کیوی( 2          ( بلبل1

کدام یکی از حیوانات ذیل در مرحله الروایی تناظر دو جانبه و در  .271

 مراحل بلوغ شان تناظر شعاعی دارد:

 ( سولنتراتا4(حشرات            3  (انالیدا2ایکاینودرماتا           (1

 یک صفت از حیوانات ذیل از جمله حیوانات فقاریه می باشد : .272

1) Aves 2 )rGrasshoppe 

3 )ataEchinoderm  4 )aGligochaet 

ماهی های که نزدیک به قطبین زندگی میکند به یکی از شرایط  .273

 اقلیمی توافق حاصل نموده است :

 ( آب ها معتدل2 هوای سرد تر آب و (1

 ( آب کم4  ( آب های گرم3

 بقه جند نوع دوران خون دارد : .274

 ( سه نوع4  ( چهار نوع3نوع           ( دو2( یک نوع         1

275. Slug :به کدام فایلم موجودات زنده ارتباط دارد 

 ( ایکاینودرماتا4      مولسکا   ( 3 ( ارتروپودا   2( انالیدا             1
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در حیوانات پستان دار ماهی مانند کدام یک آن ی حیوان ذهین  .276

 است:

 ( نهنگ4( مار                     3 ( خرچنگ   2دولفین             ( 1

277. Cartilage :به کدام حجرات ذیل گفته میشود 

  د خون   ( حجرات سفی2حجرات غضروی                       ( 1

 ( حجرات خون4( حجرات استخوان                     3

 بدن چلپاسه از چند قسمت ذیل ساخته شده است: .278

 ( چهار قسمت4 سه قسمت (3 یک قسمت (2دو قسمت        (1

 موجودات زنده علف خوار به کدام نام ذیل یاد میشوند: .279

1)Omnivore 2 )Decomposer  

3)Carnivore 4) Herbivore 

 عنکبوت ها در قسمت شکم شان چند جوره پای دارند:  .280

 (  یک جوره4( دو جوره            3( سه جوره         2چهار جوره         (1

عدد کروموزوم باشد در حیات وی چه تغییری  45فردی که دارای  .281

 ا می گردد: رونم

 ( نورمال تولد میگردد          3    ( بسیار ذهین میباشد      1

 اصال زنده نمی ماند  (4    ( قبل از تولد ناقص میباشد      3

  : کدام موجود یک حجروی ذیل به شکل اتوتروف تغذیه میکند .282

 (   لشمانیا4( آمیب          3یوگلینا        (2( جاردیا        1

گروپ از موجودات زنده ذیل حواس پنج گانه خوب  در یک .283

 انکشاف نموده است:

 ( خزنده گان4      ( پرنده گان3     پستانداران(  2 (  حشرات1

 به کدام شکل ذیل است Vertebrateتناظر حیوانات  .284

1 )SymmetryRadial  2 )Assymertic 

3) SymmetricBilateral 4تمام جوابات درست است ) 

)(اصطالح  .285 larMulticellu :یکی از مفاهیم ذیل را افاده میکند 

 Uniellular( 4( وحید الحجروی 3        (بکتریا2  کثیر الحجروی( 1

286. Peptide  پیپتید ها ( حد اقل از چند مالیکول امینو اسیدی (

 : ساخته شده است

       1) 2            2  )6            3      )5     4  )4 

 مولسکا یا نرم تنان به چند فایلم تقسیم شده است : .287

 سه فایلم ( 4(    یک فایلم     3        ( چهار فایلم 2(  دو فایلم        1

 چی معنی میدهد: Echinoکلمه  .288

 ( هیچکدام4 تناظر    (3   خار( 2   (  اره مانند1

مولسکا و یا نرم تنان غده های عصبی دارند که در یکی از جاهای  .289

 ذیل بدن قرار دارد:

 ( چشم ها4(  تنها سر        3 سر ، پای و شکم( 2    ( تنها پاها1

 کدام معنی ذیل را افاده میکند: Crustکلمه  .290

 ( نر4 سخت پوست( 3           ( خار مانند2( پوست نرم       1

 کدام یک از بخش های ذیل در ایکوسیستم خشکه شامل نمی باشد : .291

 جهیل (4     ( دشت3 ( ساحه علف زار2 ( جنگل1

اصطالح  .292 SummetryRadial  کدام مفهوم ذیل را ارایه

 میکند:

 تناظر شعاعی( 4   (   استحاله3   ( تغییر شکل2(  حلقه مانند     1

راح سخت پوستان توسط چند جوره غدوات اطراحی عمل اط .293

 صورت میگیرد :

 ( چهار جوره4(   یک جوره         3( سه جوره          2 دو جوره (1

 خرچنگ معمولی به کدام نام ذیل یاد میشود: .294

1Decapoda  2Shrimp   3 )fishCray    4 )fishCraw 

 بیشترین مقدار آب نباتات از طریق مجرا های ذیل ضایع میشود : .295

 از ستوماتا برگ  (2  ( از اندو درمس برگ  1

 ( از کیوتیکل برگ4                 ( از اپیدرمس برگ 3 

کدام نوع فشار باالی حجرت محافظ عمل میکند که سبب باز و بسته  .296

 شدن ستوماتا میگردد:

 (  فشار هوا4   ( فشار ارتفاع3    تغییر فشار آب  (2ط  (  فشار محی1

آنعده حیواناتی که انرژی مورد ضرورت خویش را از غذاهای تیار  .297

شده فراهم می سازد یکی از اصطالحات ذیل با آن ها به کار برده 

 میشود؟

1 )Autotrapic  2  )icPhagocytit 

3) cHetrotophi  4  )Synergic 

 علمی که از ماهیان بحث میکند عبارت است از ؟ .298

 (  ایکولوژی4( مایکولوژی    3(  فایکولوژی    2 ( ایکالوژی 1

 تعداد چشم های جوالگک چند است  ؟ .299

 هشت چشم  (4( یک جوره چشم    3(  هفت چشم  2 ( چهار چشم1

 گردیده است؟ بحرها از چند نوع جمعیت بحری تشکیل .300

1 )2         2) 3  3 )4  4 )5 

 در بایوم چپارال در زمستان درجه حرارت چقدر است؟ .301

 17تا  10( 4 12تا  10 (3          15تا  10( 2          14تا  10( 1

اجرای فعالیت دو جسم زنده برای بدست آوردن عین شی به چه نام  .302

 یاد می گردد؟

 ( گرفت فایده4 شکارنمون (3 ( دشمنی2رقابت           (1

 به چند نوع است؟ ncompetitioرقابت یا  .303

1) 2           2 )3       3 )4         4 )5 

 کدام یک از موجودات زیر القاح خارجی دارند؟ .304

 3و  1 (4( بقه       3    ( ماهیان غضروفی2 ( ماهیان استخواندار1

فقاریه تمام فعالیت های آن  کدام اعضا از طریق اعصاب در حیوانات .305

 ها را نظارت و کنترول می کند؟

 ( تنها نخار شوکی4   هردو (3( نخاع شوکی      2( مغز         1

 در بقه تنفس از راه جلد مرطوب معموال چه وقت صورت می گیرد؟ .306

 2و  1( 4        ( تابستان3خواب زمستانی            (2( آب              1

 ان از چگونه استخوان هایی ساخته شده است؟گردن پرندگ .307

 ( پهن4       ( نیمه متحرک3متحرک           (2( ثابت              1

 کدام یک از مشخصات پستانداران گوشت خوار نیست؟ .308
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 ( پنجه های تیزوقوی2 ( دندان پاره کننده1

 دندان های قطع کننده (4 ( شکار چی3

 وار را افاده می کند؟کدام گزینه مثال پستاندار گوشت خ .309

 همه (4   ( گرگ3( شیر            2( پشک              1

 گردن پستانداران دارای چند مهر است؟ .310

1 )4               2 )5               3) 7               4 )8 

 کدام عضو زیردر مارها وجود ندارد؟ .311

 3و 2 (4    ( پلک3( حس ذایقه             2( دهان             1

 زهر مار کبرا کدام سیستم را در شکار خود فلج می نماید؟ .312

 ( سیستم هاضمه2            سیستم تنفسی (1

 ( همه4     ( سیستم دوران خون3

 کدام عنصر بدن پرندگان توسط فلس پوشیده شده است؟ .313

 ( دم4 پا ها (3( بال ها             2( منقار               1

 ند جوف دارد؟قلب ذوحیاتین چ .314

 جوف 4( 4جوف      3 (3        ( جوف واحد2جوف                 2( 1

 در التین به چه معنا است؟ Reptileریپتال  .315

 ( پرنده4 ( ماهی3خزنده           (2( ذوحیاتین               1

در کدام مرحله در قسمت سنترومیر هر کروموزوم به دو بخش جدا و  .316

 ض می شوند؟به طرف قطب ها منقب

 ( انترفیز4   ( تیلوفیز3  انافیز (2( میتافیز           1

تبدیل  2COوقتی یک مالیکول گلوکوز به طور مکمل به آب و  .317

 تولید می گردد؟ ATPگردید چقدر 

1) 36 ATP  2 )35 ATP 

3 )40 ATP  4 )45 ATP 

 دوران کربس و زنجیر انتقال الکترون در کجا صورت می گیرد؟ .318

 میتوکاندریا (2 ( اندوپالزمیک ریتیکولم1

 ( لیزوزوم4  ( هستچه3

به صورت عموم بین کدام درجه سانتی گرید حرارت مناسب برای  .319

 ترکیب ضیایی می باشد؟

 30الی  15 (2  15 الی 10( 1

 90الی  30( 4  50الی  30( 3

 نباتات مناطق کوهی و سرد تا کدام حرارت زنده مانده می توانند؟ .320

 10تا  5( بین 2  15تا  10( بین 1

 30تا  15( بین 4  15تا  40( بین 3

سایتو سکلیتون بر عالوه حافظت از عمیق شدن حجره در کدام عمل  .321

 زیاد کمک می کند؟

 ( همه4 ( تقسیم حجروی3حرکت             (2         ( تغذیه   1

-1398سواالت کانکو سال 

1397-1396 

 دوازهم
یکجا شدن سپرم و تخمه که در نتیجه آن زایگوت تشکیل  صورتدر  .322

 میشود، زایگوت تولید شده یک حجره:

 ( همه درست است2    دیپلوئید است  (1

 ( هپلوئید است4   ( ترپیلوئید است  3

323. :acidcRibonucleiاست از عبارت 

1)oteinPr  2)Enzyme     3)RNA     4 )DNA 

 مالیکول های کوچک امینو اسید در جگر تحت عملیه .324

itionADe minیکی از مواد ذیل را میسازد: آمده 

 ( نشایسته4   یوریا (3 ( تیزابهای شحمی2وز      گلوک(1

عموم از میکروب های تولید کننده مرض به چند  بصورت انسانبدن  .325

 قسم دفاع میکند:

 ( سه قسم 4 ( چهار قسم3 دو قسم (2یک قسم         (1

در Xهر قدر تعداد کروموزوم های XXXYسندروم یا  کلینفردر  .326

 انها زیاد میشود به همان اندازه اختالف جسمی و ذهنی شان:

 هیج تاثیر نداردx( کروموزم2  اد میشودزی (1

 ( کم میشود4  (نارمل است3

 اکسون که قطر کمتر دارد، پیام را بطور ذیل انتقال میدهد: .327

 ( انتقال نمی دهد4     ( همه درست است   3بطی تر      (2    ( سریعتر1

های خام یا نا بالغ که در مغز استخوان انکشاف نموده اند  لمفوسیت .328

 به یکی از نام های ذیل یاد میشود:

1)CellsNK   2)CellT 

3)SystemComplement  4) CelssB 

یشوند، از کدام طریق خود را به های بعد از آنکه ترشح م هورمون .329

 حجره هدف میرساند:

 ( از طریق سیستم عصبی 2  ( از طریق سیستم تناسلی1

 ( از طریق سیستم هضمی4  ( از طریق جریان خون3

 یکی از صفات ذیل در مقابل محیط غیر ثابت است: کدام .330

 ( گروپ خون4همه غلط است    (3( نرمی گوش    2رنگ چشم       (1

 وی است که وظیفه اصلی و اساسی آن عبارت است از :عض غده .331

 ( ترشح مواد   2     ه درست است    هم(1

 ( ترشح انزایم4   ( ترشح هورمون3 

 مفهوم ذیل را دارد:Asma اصالح .332

 ( کم خونی 4 ( سر دردی 3تنگی      نفس (2  زکام(1
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بیگانه مالیکول های  ویروس های بکتریا ها و سایر حجرات سطحدر  .333

 پروتینی یا پولی سکراید موجود اند که بنام ذیل یاد میشود:

 ( لمف 4( مکروفاژ       3 ( آنتی بادی2 آنتی جن (1

 هفته طول میتواند چشم های خود را باز و بسته نماید: کدامدر  .334

  26( در هفته 2  30در هفته (1

  32در هفته  (4  25( درهفته 3

 ا به یکی از اصطالحات ذیل یاد میشود:ه گلبرگمجموع  .335

1)Calyx  2)Corrola 3)Anther 4)Androcium 

حرکات مختلف عضالت توسط کدام یک از پروتین های مخصوص  .336

 :میشودذیل انجام 

 ن و میوسیناکتی (4        ( کازبین3 ( اکتین  2 میوسین (1

غیر اختصاصی در برابر هجوم مکروب ها عبارت است  دفاعخط دوم  .337

 از:

 ( عکس العمل حرارتی2 ( حجرات سفید خون1

 ( عکس العمل التهابی 4  همه درست است (3

استخوان ها توسط پی یا رباط چسپیده اند کدام  باالعضالتیکه  .338

 عضالت است؟

  ( عضالت لشم2  همه درست است   (1

 ( عضالت قلبی 4  عضالت اسکلیتی (3   

 تشخیص امراض جنیتکی قبل از تولد به کدام نام ذیل یاد میشود: .339

  ( امیوسنتیس2  جرات پالسنتا( گرفتن ح1

 TestingParental( 4  ( همه درست است3

 انواع تکثر غیر زوجی به چند نوع است؟ نباتاتدر  .340

 ( سه نوع 4( یک نوع      3 ( چهار نوع2  دو نوع(1

341. EnzymestrictionReانزایم است: چگونه 

 DNA( پیوست کنندهDNA 2قطع کننده  (1

 ( جدا کننده رابطه هایدرجنی 4 ( پیوست کننده القلی3

 قدرت نفوذ اشعه ایکس در کدام ماده ذیل کم است؟ .342

 ذ( کاغ4  ( پنبه3  ( گوشت2  سرب  (1

343. Triceps: عبارت است از 

 ( عضله انقباض کننده2            عضله انبساط کننده بند آرنج (1

 ( عضله ساده 4    استخوان شانه (3

 ذیل از جمله نبات پولی پلویدی است؟ نباتاتکدام  .344

 ( کچالو4 تمام درست است (3( جواری       2  گندم (1

 اری کدام قسمت جنین انکشاف میکند:حمل یا بارد ششمدر هفته  .345

 ( تشکیل عضالت 2و نموی اعصاب در شانه و بازو ها       تشکیل (1

 ساختن انگشتان پاها و دست ها (4  همه درست است (3

 در کدام موارد ذیل استفاده میشود؟ جیناز تخنیک  .346

 ( ساختن دوا      2  همه درست است (1

 ری( زراعت و مالدا4    ( طبابت3 

347. TropismGravity :به کدام نام ذیل یاد میشود 

1)smHydrotropi 2 )smChemotropi 

3)Geotropism  4)ismThegmotrop 

348. munityCell Imاز مفاهیم ذیل را افاده میکند: یکی 

 دفاع حجروی   (2  دفاع غیر اختصاصی  (1

 ( دفاع توسط جلد4   ( دفاع هومورال 3 

 به طرف آفتاب چه قسم ریشه دارد؟ ریشهمیالن  .349

 منفی  (4   ( مثبت3 ( مثبت و منفی2    بین مثبت و منفی (1

350. LikageGenelاز مفاهیم ذیل را افاده میکند: یکی 

 ( جین های مخفی   2         جین های کشنده  (1

 ( جین های بیگانه4     ه   جین های پیوست (3 

 مونو اکساید در خون زیاد شود چه تاثیر دارد: کاربن غلظتاگر  .351

 باعث مرگ میشود (2 باالی سیستم عصبی تاثیر دارد (1

 ( بی ضرر است4 ( باالی سیستم تنفسی تاثیر دارد3

 اکسین ها در کنترول ریزش برگ ها و میوه ها چه قسم رول دارد: .352

  رول مهم دارد (2       هیجکدام (1

 ( کم رول دارد4  ( هیج رول ندارد3

 محیطی باالی موجود زنده به کدام نام یاد میشود: تاثیرات .353

 ( تناسخ4 ( هیجکدام3        مودیفکشن (2             موتیشن (1

 زیاد تولید میکند: پروتینکدام حجره  .354

  زیاد داشته باشدRNAآنهای که(1

 زیاد داشته باشدDNAآنهای که ( 2

  ( آنهای که فاقد تیزاب هسته ای باشد 3

 ( هیجکدام 4

ساقه یک نبات بطرف منبع نور به یکی از نام  شدنیا خمیده  میالن .355

 های ذیل یاد میشود:غی

1)Tropisme  2)smePhototropi  

3)smeHydrotropi 4همه غلط است ) 

 در عقب خالیگاه دهن قرار دارد: ذیلیکی از غده های  .356

 ( پانقراس 4  نخامیه (3 ( هیجکدام2ادرینال     (1

357. Estrogen  وogestronPr عضویت انسان چه اهمیت  در

 دارد؟

   خواص مردانه را کنترول میکند    (1

 کنترول خواص زنانهدر آزاد شدن تخمه و  (2

    تمام جوابات درست است (3

 ( خواص زنانه را کنترول میکند4

 یکی از موتیشن های ذیل کروموزومی است: .358

1)MutationPoint 2)AnemiaCellSckle 

3)Deletion   4)FebrosisCystic 

359. CrossHyrbridMonoم ذیل را ارایه میکند:یکی از مفاهی 

  (تزویج سه رگه2  هیجکدام(1

 ( تزویج دو رگه4  تزویج یک رگه (3

 یکی از هورمون های ذیل از جمله هورمون های نباتی میباشد: .360

   (پرولکتین2  اوکسی توسین(1
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 اکسین (4  ( کلسی تونین3

 میلی متر میرسد: 116ملی متر تا  108کدام هفته جسامت جنین از  .361

  ( هفته دوازدهم2  ه شانزدهمهفت(1

 ( هفته هجدهم4  (هفته چهاردهم3

جلد و غشای مخاطی کدام خط دفاع  غیر اختصاصی بدن را تشکیل  .362

 میدهد:

  ( همه 2  خط سوم دفاعی (1

 خط اول دفاعی (4  ( خط دوم دفاعی3

 یک هورمون یک صرف باالی آن حجره اثر دارد که: .363

  ته باشدآخذه های مخصوص آن هورمون داش (1

   ( بدون آخذه باشد2

    در حالت انقسام باشد(3

 ( بدون هسته باشد4

آمیزش دو فرد که از نظر دو صفت از هم فرق داشته باشد، بکدام نام  .364

 ذیل یاد میشود:

 ( تتراهایبرید2  دای هایبرید(1

 ( ترای هایبرید4  ( مونوهایبرید3

ن زایگوت تشکیل در صورت یکجا شدن سپرم و تخمه که در نتیجه آ .365

 میشود و زایگوت تولید شده عبارت است از :

  ( ترپیلوئید است2  هپلوئید است(1

 دیپلوئید است (4  ( همه درست است3

 لمفوسیت ها به چند نوع است؟ .366

 هیجکدام  (4 ( پنج نوع3       ( سه نوع2 چهار نوع(1

 واحد ساختمانی سیستم عصبی عبارت است از : .367

 ( دندرایت4  ( نفرون3   ( اکسونم2      نیورون(1

در گرده افشانی که گرده های عین گل بدون وسیله خارجی مستقیما  .368

 باالی ستگما همان گل نشیند، این نوع گرده افشانی عبارت است از:

 ( گرده افشانی توسط حشرات 2 ( گرده افشانی توسط باد1

 ( گرده افشانی توسط حیوانات 4 گرده افشانی خودی (3

 هفته چندم طفل کامال انکشاف میکند:در  .369

   ( هیجکدام2  38(  هفته 1

 39تا  38( 4  38تا  37 (3

 نموی نباتات در جهت محرک عبارت است تروپیزم : .370

 ( هیجکدام 4 ( منفی 3    مثبت (2 هر دو جهت(1

 ریشه نباتات چند وظیفه اساسی دارد: .371

 وظیفه سه (4 ( یک وظیفه3( دو وظیفه    2 چهار وظیفه (1

 در عضویت انسان گرده ها کنترول کدام مواد ذیل را بعهده دارد: .372

 تمام جوابات درست است (2           غلظت نمک در خون(1

 ( ثابت نگهداشتن فشار آسموتیک4        وز در خون( غلظت گلوک3

 مرض جاغور  از فقدان کدام عنصر ذیل به وجود می آید  : .373

 ( کلسیم 4 فورس( فاس3   ( آهن2 آیودین (1

انتقال آب و منرال ها از پائین به حصص باالی نباتات توسط یکی از  .374

 انساج انتقالی ذیل صورت میگیرد:

 ( فلویم4  ( ریشه های اصلی 3زایلم         (2      مویک های ریشه(1

 جین های پیوسته به کدام نام ذیل یاد میشود: .375

 LinkageGene (2  ( تمام جوابات درست است1

3)ceinherigenicPoly tan 4 )geneLethal 

نباتات نا خاص بین خود تزویج شود، پس تعداد نباتات TtTtاگر  .376

 قد کوتاه چند است:

 خالص قد کوتاه   2( 2    خالص قد کوتاه  3 (1

 خالص قد کوتاه 1 (4     خالص قد کوتاه 4(3

در آن عرق وجود دارد سبب تخریب کدام بخش باکتریا  انزایمی که .377

 میگردد:

  ( سایتوپالزم2    دیوار حجروی بکتریا (1

 ( مواد هستوی باکتریا4  ( هیجکدام3

در مردان با سندروم کلینفلر Xهر قدر که تعداد کروموزم های  .378

 زیاد باشد، اندازه اختالف جسمی و ذهنی شان:

  ( کم است2   تالف جسمی ندارد   اخ (1

 ( اختالف ذهنی کم دارد4    بلند است  (3 

 قسمت خلفی غده نخامیه چند نوع هورمون ترشح میکند: .379

 ( چهار نوع 4    دو نوع (3   ( شش نوع2یک نوع        (1

غشای ایکه پر از مایع بوده و جنین را از صدمات خارجی محافظت  .380

 می نماید عبارت است از:

1)CordUmbilical   2)onAmin  

3)Placenta   4)Chorine 

 تداوی انسان توسط جین به کدام نام ذیل یاد میشود: .381

 ( جیوتایپ4 ( سندروم دان3وتشن    ( می2 جینوتراپی (1

 جین های کشنده به کدام نام ذیل یاد میشود: .382

1)LinkageGene 2)ceInheriPolygenic tan

 BlindnessColor(4   هیجکدام (3

 الیل های متعدد یا مرکب چند الیل دارد: .383

   ( یک الیل2  هیجکدام(1

 اضافه دو الیل (4   ( دو الیل3

 کدام یک از ریشه های ذیل مواد ذخیره میکند: .384

 ( باقلی و گندم 4 ( نخود3 ( لبلبو2 تمام جوابات درست است (1

 چندمین حلقه گل آالت تذکیر است؟ .385

 ( چهارمین حلقه4  ( دومین حلقه3سومین حلقه    (2اولین حلقه   (1

در یکی از اعضای اساسی نبات مواد غذایی اضافی به قسم نشایسته  .386

 ذخیره میشود:

 ( ساقه 4     ( برگ 3ریشه        (2 گل نبات(1

 ت شکل ظاهری به کدام نام ذیل یاد میشود:در علم جنتیک یا وراث .387

 ( جینوتایپ   2  فینوتایپ  (1

 ( هترورزایگوس4  ( هوموزایگوس3
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 در زنان گوناد های که تولید تخمه میکند عبارت است از : .388

 ( قسمت های خارجی عضوی جنسی مونث 2         ( نل های تخمدان1

 ( رحم4         تخمدان (3

389. PHپایئن باالی قدرت تکثیر حیوانات چقسم تاثیر دارد؟ 

 ( تاثیر ندارد4 متاثر سازد (3( متاثر نمی سازد    2هیجکدام     (1

 ساقه در نباتات را به یکی از نام های ذیل یاد میکند: .390

1)Sepal         2)Stem 3)Tropism 4)Petal 

 کدام قسمت غده نخامیه در وقت طفلی در آن موجود میباشد؟ .391

   ( قسمت قدامی و خلفی2   قسمت اول(1

 قسمت وسطی (4       ( قسمت خلفی3  

هورمون نباتی که گاز بوده و سرعت پخته شده و رسیدن میوه ها را  .392

 افزایش داده و تجزیه کلوروفیل را به عهده دارد:

 ( اکتین 4      ایتلین (3  ( گبرلین2 ابسزیک اسید (1

زیاد شدن یا کم شدن یک  چند عدد کروموزم های جنسی یا  .393

 جسمی عبارت است از:

 ( ترویزومی 4( انورشن    3 ( انیوپلوئیدی2 ( پولی پلوئیدی1

هورمون های استروجن در یکی از ساختمان های ذیل تولید  .394

 میگردد:

 ( در خصیه ها 4    در تخمدان (3هیجکدام     ( 2 در آله تذکیر (1

حجرات کشنده طبیعی عبارت از حجره بزرگ سفید خون اند که  .395

 یکی از حجرات ذیل را مورد حمله قرار میدهد:

 حجرات آلوده به میکروب (2   حجرات صحتمند(1

 ( همه غلط اند 4  ( حجرات سالم بدن را3

 مجموع کاسبرگ ها بنام ذیل یاد میشود: .396

1)Calyx    2)Corrola 3)Anther 4)Androecium 

 غداوت لمفاوی در کجا موجود میباشد: .397

 (  بیخ ران 4     همه درست است (3 ( در زیر بغل2     گردن  (1

 وظیفه  غده پروتستا عبارت است از: .398

 ترشح مایع قلوی  (2    ( ترشح مایع تیزابی 1

 ( ترشح مایع امفوتریک4  ( ترشح مایع خنثی  3 

 قسمت خلفی غده نخامیه چند نوع هورمون را افراز میکند: .399

 ( سه نوع 4       دو نوع (3 ( یک نوع2 چهار نوع (1

کدام یکی از مواد ذیل سبب توسعه رگ ها و افزایش خون در محل  .400

 آسیب دیده در بدن میشود؟

 ( تیزاب شحمی4    ( امینواسید3( تمام موارد     2 امینهست (1

 ثابت نگهداشتن آب و مواد حل شده در خون به نام ذیل یاد میشود: .401

 ( هیجکدام4(تنظیم فشار  3 ( تنظیم حرارت2 ستنظیم آسمو(1

بواسطه تبادله یا تقاطع کروموزم ها یک نوع میوتیشن بوجود می  .402

 کدام کروموزم بوجود می آید:آید که این نوع میوتیشن در بین 

  کروموزوم های مختلف (2  ( یک کروموزوم1

 ( یک نقطه کروموزوم4    هیجکدام(3

در یک انجام نفرون یک شکل پیاله مانند وجود دارد که بنام ذیل یاد  .403

 میشود:

1)Pelvis    23      (کپسول بومن)Cortex 4)Medula 

 در کدام سال شناخته شد: DNAانزایم های قطع کننده  .404

 م  1966( 4 م  1959( 3 م 1958( 2         م 1960(1

هرگاه حیوانات ذیل در افغانستان بی رحمانه شکار نمی شدند، شکل  .405

 شان به انقراض نمی رفت:

 آهوی مارکوپولو (2      گاو های بومی (1

 ( پلنگ برقی4                  اسپ های بزکشی (3

34در کالن ساالن  هورمون های  .406 ,TT  کدام فعالیت های حیاتی

 ذیل را کمک میکند:

  تمام موارد (2     نورمال بودن فشار خون (1

 ( هضم و تکثر4   ( حرکت قلب3

 یاد میشود:در یک انجام نفرون یک شکل پیاله مانند که بنام ذیل  .407

1)Pelvis       2)Cortex 3)medulla     4کپسول بومن) 

 در کدام نوع موتیشن توته های کروموزوم به همدیگر تبدیل میشود: .408

1)Diction   2)nDuplicatio 

3)ionTranslocat  4 )Invertion 

 حجرات مذکر جنسی در انسان توسط کدام ساختمان حرکت میکند: .409

 درست است 1( گزینه 4 دم (3 ( قسمت سر2     فالجیل(1

 در ترکیب پروتین کمک می کند: RNAکدام نوع  .410

 rRNA(2  هیجکدام (1

3)tRNA  4)mRNA 

پیدا شدن اطفال مرده قبل از وقت تولد نتیجه کدام موتیشن ذیل  .411

 است:

1)Aneuploidy 2)Polypoidy   3     4( هیجکدام)mutationGene 

 حجرات جنسی عبارت است از: .412

  3و  1(2    ( حجرات میاپلوئید1

 ( هر سه درست است4    لوئیدحجرات هپ (3

 عضالت از نقطه نظر ساختمان به چند نوع است: .413

 ( چهار نوع 4( یک نوع    3        ( دو نوع2 هیجکدام(1

 پیام های عصبی توسط توسط یکی از اجزای نیورون اخذ میگردد: .414

 ( اکسون4( جسم حجروی      3دندرایت    (2 اعصاب محیطی (1

آنها سبب قطر ساختار قطر ساقه در نباتات مرسیتم های که فعالیت  .415

 میشوند، به نام ذیل یاد میشود:

 ( مرسیتم انتهایی ریشه4  ( همه 3مرسیتم دوم    (2 مرسیتم اول(1

در کالن ساالن حرکات قلب، نورمال بودن فشار خون، هضم و تکثر  .416

 توسط یکی از هورمون های ذیل صورت میگیرد:

1)43,TT   2ادرینالین )   

 ( انسولین4  ( گلوکاگون3

 کدام یک از هورمون های ذیل ترشح شیر را تحریک میکند: .417
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1)Thyroxin  24    ( کورتیزول  3    (هورمون رشد) olactinPr 

 صفات که با تغیر شرایط محیط تغیر کنند به کدام ذیل یاد میشود: .418

  ( صفت دایمی2    صفت ثابت   (1

 ( قوه ای متقابل4  همه غلط است (3

در نتیجه کدام کدام میوتیشن اطفال قبل از تولد شان مرده بدنیا می  .419

 آیند:

1)ionTranslocat  2)Invertion 

3)MutationPoint  4)MutationGenome 

 اد میگردد؟جین های جوره به کدام نام ذیل ی .420

 ( دو جوره الیل4 ( سه جوره الیل3 ( تمام غلط 2      الیل (1

421. musclesExtense  وMusclesFlexor مربوط کدام یکی

 از عضالت ذیل می گردد؟

 عضالت اسکلیتی (4 ( عضالت قلبی3   ( عضالت لشم2هیجکدام      (1

 د:تخنیک جین در کدام ساحات ذیل کاربرد دار .422

 ( طب انسانی 4( دوا سازی     3( زراعت   2    همه درست است(1

 فشاری که ستون و سطح آبرا باال نگهداشته به نام فشار ذیل یاد میشود: .423

 فشار ریشه (4( فشار برگ       3( فشار ساقه     2 فشار شاخه (1

موتیشن یا تغیرات ناگهانی مواد ارثی است که در یکی از قسمت های  .424

 حجره بوجود می آید.ذیل 

 همه درست  (4( تعداد کروموزوم ها    3 ( جین2 در کروموزم     (1

425. Androecium:نباتات به معنای 

 االت تذکیر (4 ( گرده افشانی3( االت تانیث   2تکثر زوجی    (1

 هورمون های تایروکسین دارای دارای کدام عنصر ذیل است؟ .426

 ( فلورین4آیودین     (3 ( فاسفورس2  سودیم (1

 در نباتات مخفی البذر تخمه ها در کجا تشکیل میشود: .427

 ( همه Filament   4( در Stalk 3( در 2    تخمدان در داخل(1

428. CellTHelperبه کدام اصطالح ذیل گفته میشود؟ 

 T( حجرات حمله کننده T    2حجرات محافظوی  (1

 Tحجرات کمکی  (T     4( حجرات تخریبی3

به یکی از نام های ذیل حیات شان مستقیما وابسته  xxxyجینوتایب  .429

 به نباتات است:

 اس مانندکم خونی د (2    هیجکدام    (1

 (داون سندروم4  (تورنرسندرم3

هرگاه مقدار هورمون رشد در هنگام طفولیت از حد معین کمتر  .430

 افراز میگردد، باعث یکی از حالت های ذیل در انسان میگردد:

  Giganism( 2       سبب کوتاهی قد (1

 ( همه4 قوی هیکل و قد بلند  تر میشود  ( انسان3

نباتات نا خالص بین خود تزویج شود از نطقه نظر TtTtاگر  .431

 فینوتایپ آنها عبارت است از :

1)
5

1         2)
4

2  3)
4

 ( هیجکدام 4       3

حجرات کشنده طبیعی عبارت از حجره بزرگ سفید خون اند که  .432

 حجرات ذیل را مورد حمله قرار میدهد: یکی از

  ( حجرات صحتمند2      تمام جواب غلط است (1

 حجرات آلوده به میکروب را  (4   ( حجرات سالم بدن را3

باال شود گل پتونی  oC30در تغیر غیر دوام دار اگر درجه حرارت .433

 کدام یکی از رنگ های ذیل را بخود میگیرد:

 سفید  (4    ( سیاه3  ( بنفش2  زرد (1

 قوانین بارزیت ناقص توسط کدام عالم ذیل شناخته شد؟ .434

1)CorrensCarl   2)Mandel  

3)MorganTomos 4 )dvdiCris tan 

بیشترین مقدار هورمون های غده نخامیه از کدام بخش آن ترشح  .435

 میشود:

 (  از بخش وسطی4( از بخش خلفی آن   3( همه     2قدامی     ش بخ(1

 موجودات زنده در جینوم خود جن های بیگانه دارند، عبارتند از: .436

1)GenesTrans  2)nTranslatio   

3)GenesLethal 4همه درست است ) 

 بکدام نام ذیل یاد میشود:DNAت به هدایRNAکاپی شدن  .437

plicationDNA( 2  ترانسلیشن(1 Re 

 هیجکدام (4 ( هر دو درست است3

 کدام صفت است؟antDominاصطالح  .438

 ( در نسل دوم آشکار نمیشود2    ( در نسل اول آشکار میشود1

 دوم درست نیستاول و  (4      ( اول و دوم درست است3

 تورنر سندروم بی نظمی است که بیشتر در ..... دیده میشود: .439

 ( هیجکدام4    زنها (3 ( اطفال 2   مرد ها (1

 از قسمت خلفی غده نخامیه چند نوع هورمون ترشح میشود: .440

 ( چهار نوع 4  ( سه نوع3     دو نوع (2 یک نوع(1

441. StageOvulationچیست؟ 

 ( تشکیل جسم زرد  2  مهآزاد شدن تخ(1

 ( هرمون4   ( هردو درست است3 

 جینوم موتیشن به چند نوع است: .442

 ( شش نوع4    ( سه نوع3    دو نوع (2 یک نوع (1

 کدام غده هورمون تایروکسین را ترشح میکند: .443

 ( هیجکدام 4 ( فوق کلیوی3  ( نخامیه2  تایراید(1

444. GenseLethalچه نوع جن ها اند : 

  جین های کشنده (2       جین های مخلوط(1

 ( جین های متجانس4     ( جین های بی ضرر 3

 ترانسکرپشن یک کلمه التین است که معنی آن : .445

 نسجه یا کاپی گرفتن (4   ( هیجکدامnTranslatio   3( 2ترجمه     (1

ت از جمله هورمون های ذیل دو نوع آن از رشد و نموی نباتا .446

 جلوگیری میکند:

  ایتلین و اسبزیک اسید (2        ( دورمین ها 1
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 ( اکسین و گیبرلین4       ( کومارین و کوماریک اسید3

 مفهوم ذیل را دارد:Asmaاصطالح  .447

 نفس تنگی (4  ( زکام3 ( سردردی 2 کم خونی (1

 ساقه کدام  نبات ذیل آب را ذخیره میکند: .448

 ( ساقه توت4 ( ساقه زیتون3 ساقه زقوم (2        دساقه بی(1

آنعده از کروموزوم ها که جنسیت موجود زنده را تعین میکند، به  .449

 یکی از نام های ذیل یاد میشود:

1)Gonosome   2)yx,کروموزوم 

3)ChromosomeSex  4) همه درست است 

 ون توسط کدام حجرات جزایر لنگرهانز افراز میشود:هورمون گلواگ .450

 ( حجرات بیتا  و گاما   2  جرات الفاح(1

 ( حجرات بیتا4  ( حجرات گاما3

 هورمون تایروکسین در ترکیب خود کدام عنصر ذیل را دارد: .451

 ( فلورین4آیودین      (3  ( کلسیم2     کلورین(1

انسان از کدام DNAاز جن تخنیک در موضوعات جنایی جهت تعین  .452

 سمپل استفاده میشود:

 لعاب دهن   خون و  (2   ( ادرار شخص  1

 ( افرازت صفراوی4          ( ترشحات معده3 

 القلی ادنین به مقابل کدام القلی قرار دارد:DNAدر داخل حلقه  .453

 جکدام( هی4   تایمین (3 ( سایتوزین2  گوانین (1

 ساعت چند لیتر ادرار تولید می نماید: 24گرده های انسان در مدت  .454

 لیتر 0.5( 4    لیتر  1( 3 لیتر  2.5( 2 لیتر  1.5 (1

 کدام یکی از غده های ذیل بنام غده کارفرما یاد میگردد: .455

 ( غده تایراید4( هیجکدام     3 ( غده فوق کلیه2 غده نخامیه(1

 شامل اطراح کدام مواد ذیل است:Homestasisعملیه .456

 ( همه درست 4( نمک ها   3 یزاب ها و قلوی هات (2  قند ها(1

 واکسین از چه بدست می آید: .457

 از فنجی ها میکروب های دیگر(2  از بکتریا (1

 ( از ویروس ها 4                 همه درست است (3

 وجود میباشد:کدام قسمت غده نخامیه صرف در وقت طفلی در آن م .458

  ( قسمت قدامی2 ( قسمت قدامی و خلفی1

 قسمت وسطی (4  ( قسمت خلفی3

459. Stigma:گل چه قسم ماده است 

 ( شفاف4( هیجکدام      3 (تاریک شکل2 چسپناک (1

مواد عضوی یا شیره  مایع که توسط عملیه فوتوسنتز در برگ نباتات  .460

 انتقال می نماید: ساخته میشود از طریق انساج ذیل

 ( رگ برگ ها4 فلویم (3 ( سیستم غربالی2  زایلم (1

 هورمون تایروکسین از کدام غزوه ترشح میشود: .461

 ( نخامیه4  تایراید (3 ( پانقراس2 پاراتایراید(1

نلی که در سیستم اطراحیه انسان ها یوریا و مواد اضافی را از مثانه به  .462

 ز:بیرون اطراح می نماید عبارت است ا

1)Kidny     2)BladderUrinary    3)Hilus    4)Urithra 

اشخاص که مبتال به کوری رنگ باشد، قدرت تشخیص رنگ های  .463

 ذیل را ندارد:

 سبز و سرخ (4 ( سرخ  3    ( زرد و سیاه   2  ( سبز1

 ام نام ذیل یاد نمود:مندل نسل پدری را به کد .464

1 )generationFilialSecond 

2)generationFilialFirst

3)generationParental   

 (هیجکدام 4

465. deficiencymunIm:کدام مفهوم را ارایه میکند 

 نواقص در سیستم معافیت (2  معافیت کسبی (1

 تی ( معافیت ذا4                   (سیستم معافیتی  3  

 سیستم هومورال اساسا در مقابل میکروارگانیزم ها دفاع میکند: .466

 همه  (4( فنجی ها     3 ( ویروس ها2  الجی ها(1

کدام یک از هورمون های ذیل افتیدن برگ ها را در خزان ارتقا  .467

 میبخشید:

 ( آبزیک اسید4( گیبرلین    3 ( هیجکدام2  ایتلین (1

 تقیم با هایپوتالموس دارد؟کدام قسمت غده نخامیه ارتباط مس .468

  ( قسمت وسطی2  قسمت جلوی (1

 هیجکدام (4 ( قسمت عقبی یا خلفی3

 تنبیه و تحریک نمودن وظیفه یکی از مواد ذیل است: .469

 هورمون  (4 ( هیجکدام3( ویتامین        2 منرال ها (1

آنعده نباتاتیکه صرف در یک صفات از یکدیگر فرق داشته باشد، به  .470

 م های ذیل یاد میشود:یکی از نا

 (  هیجکدام 4 ( تتراهایبرید3مونوهایبرید     (2   ( ترای هایبرید1

 اجزای اصلی گل عبارت است از: .471

 ( گلبرگ4 ( اله تذکیر و تانیث3       همه (2(کاسبرگ     1

صورت میگیرد، سبب چگونه  22و  9ترانسلوکیشن که بین کروموزم  .472

 مریضی میگردد؟

   مریضی سرطان (2  مریضی طحال(1

 ( مریض جگر4  ( مریضی گرده ها3  

 کدام یک از مواد ذیل از جمله آلوده کننده های ثانوی میباشد: .473

 ( ناتیریک اسید  2   ( نایتروجن دای اکساید 1

 ( هایدروکاربن ها4   همه (3  

 را افراز می نماید:Calcitoninیکی از غداوت ذیل  .474

 تایراید (4 ( ادرینال3 مس( تای2   نخامیه(1

 عضالت لشم چگونه عضالت است؟ .475

   (عضالت اسکلیتی2  عضالت ارادی (1

 ( عضالت قلبی4 عضالت غیر ارادی (3 

اگر یک از موجود زنده الیل های شان متفاوت باشد، نسبت به همین  .476

 ناخالص  به یکی از نام های ذیل یاد میشود:

1)Homozygos 2)Genotype  3)فیونوتایپ4 هیجکدام ) 

477. nPollinatio:یکی از مفاهیم ذیل را افاده میکند 
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 هیجکدام  (2  (گرده افشانی متوسط 1

 ( گرده افشانی متقابل4   ( گرده افشانی خودی   3 

شیره یا محصولیکه بواسطه عملیه فوتوسنتز در برگ های ساخته  .478

 انساج ذیل تا سطح ریشه میرسد:میشود توسط یکی از 

 فلویم  (4     ( زایلم3 ( پارنشیما2 سکلرنشیما(1

 یکی از اعضای ذیل در نباتات فوتوتروپیزم منفی را نشان میدهد: .479

 ( گل 4         ( برگ3    ریشه (2  ساقه(1

فشاری که سبب بلند رفتن آب در استوانه ای زایلم میگردد بنام ذیل  .480

 یاد میشود:

 ( فشار تیله کننده 4 ( فشار آب3( هیجکدام      2 شار آسموتیکف (1

 مجموعه عوامل ارثی به کدام نام ذیل یاد میشود: .481

 جینوتایپ(4( فینوتایپ      3( ساختمان ظاهری    2 ساختمان فزیکی   (1

 در نباتات االت تانیث به کدام نام ذیل یاد میشود: .482

1)Pedicle     2)Androecium  3)Sepals  4)Gymnoecium 

برای تشخیص و تداوی بی نظمی جنتیکی در انسان چه زمان استفاده  .483

 میشود:

 ( بعد از تولد طفل2   همه درست است(1

 Chroin( 4 (زمانیکه طفل در رحم مادر باشد3

 نگهداری میوه و سبزیجات استفاده میگردد؟از کدام هورمون برای  .484

 ( آبسزیک اسید4 سایتوکنین(3( گیبرلین     2  ایتلین (1

یکی از اعضای ذیل اولین وسیله سیستم دفاعی نوع  غیر اختصاصی  .485

 در عضویت است:

   ( عکس العمل پروتین ها2 التهاب در محل زخم (1

 ( کرویات سفید4   جلد (3  

 به کدام نام ذیل یاد میشود:عضله انقباض کننده  .486

 Tetraceps 3)Triceps        4)Biceps( 2 هیجکدام (1

 جن موتیشن را بنام ........ هم یاد میشود: .487

 (موتیشن کتله ای  2    موتیشن نقطه ای (1

 ( موتیشن کروموزمی 4   ( هیجکدام3 

د سپرم را در بین تیوپ های مارپیچی تحریک می هورمونی که تولی .488

 نماید به کدام نام ذیل میشود؟

1)Glucagon  2)GlandralBulboureth

3)Insuline             4)HormonegStimulatinFolical 

 زایگوت چه قسم حجرات است : .489

 ( همه درست است4د   ( ترپلوئی3دیپلوئید     (2 تتراپلوئید (1

 مجموعه گلبرگ ها به یکی از اصطالحات ذیل یاد میشود: .490

1)Anther 2)Androcium 3)Corrola    4)Calys 

 پروتین از جمله پولیمر های زیر اند: .491

 ( معدنی 4( مصنوعی     3 ( همه درست است2    طبیعی(1

 ابریشمی که توسط پیله تولید میگردد از جمله پولیمر های ذیل است: .492

 طبیعی (4( مصنوعی      3 ( هیجکدام2   طبیعی و مصنوعی(1

 اپی نفرین کدام رول را در بدن بازی میکند: .493

    ( هیجکدام2      رول هورمون (1

 صبی رول هورمون و انتقال دهنده ع (4 ( رول انتقال دهنده عصبی3

 مرض کم خونی داس مانند به کدام ذیل یاد میشود: .494

1)PloidyPoly  2تمام جوابات غلط است )  

3) Aneoploidy  4) AnemiaCellSickle 

کدام فشار نوع فشار باالی حجرات محافظ عمل میکند که سبب باز و  .495

 بسته شدن ستوماتا میگردد؟

 ( فشار محیط 4( فشار ارتفاع      3( فشار هوا         2   آب  تغیرات فشار(1

باالی کروموزوم ها دانه های کوچک قرار دارد که به یکی از نام  .496

 های ذیل یاد میشود:

 جین (4       ( کاریوپالزم3( کروماتین     2 ریبوزوم (1

 عضالت با استخوان ها در چند قسمت وصل است: .497

 ( در چهار قسمت4    در سه قسمت (3دو قسمت   در  (2در یک قسمت  (1

 در نباتات القاح مضاعف یا دو گونه چقسم تکثر است: .498

 ( هیجکدام 4( پارتینوجنیس   3زوجی است     (2   ( غیر زوجی است1

اگر در تزویج دای هایبرید دانه های مدور به رنگ زرد که  .499

دانه های سبز چملک که  باشد، همراه باRRYYجینوتایپ شان 

 عبارت است از : 1Fباشد، کراس شود، نتیجه rryyجینوتایپ شان 

1)RrYy     2)RRYY 3)RrYY 4)RRYy 

 ش دارد:حجرات ذیل در دفاع هومورال نق .500

 CellT 3)CellB     4)CellNK( 2فید خون       کرویات س(1

کدام یک از اعضای بدن یوریا و دیگر مواد اضافه را از خون فلتر  .501

 میکند:

 ( قلب 4  ( اعصاب3  گرده ها (2     جگر (1

یی یکی آن به دلیل داشتن یکی از نفر سیاه پوستان آفریقا 12در هر  .502

 مریضی های ذیل هیتروزایگوس است:

1)SyndromKlenfilter        2)SyndromeTurner

3)SyndromeDewn          4)AnemiaCellSick 

 کدام مفهوم ذیل را ارائه میکند:xxجین های  .503

  ( بارز4     ( نا خالص3  مغلوب  (2 غالب (1

 هورمون گلوکاگون به واسطه کدام غده افراز میگردد: .504

 ( نخامیه4 پانقراس (3 ( ادرینال2      ( تایراید1

کدام موجودات زنده از کاربن دای اکساید موجود درفضا استفاده  .505

 می نماید:

 ( هیجکدام 4 ( حیوانات3    الجی  (2  بکتریا (1

 کسین دارای چند اتوم آیودین است:هورمون تایرو .506

   دارای چهار اتوم (2  دارای دو اتوم (1

 ( دارای هشت اتوم4    ( دارای یک اتوم3 

از اثر کمبود آیودین در وجود انسان کدام مرض ذیل بوجود می  .507

 آید:

 ( عقب مانی جسمی4( انکشاف بطی جنین      3 ( همه2 جاغور (1
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وجود را نسبت همان صفت نا خالص اگر دو الیل متفاوت باشد، م .508

 بودن شان بنام ذیل یاد میکند:

 ( فینوتایپ4   هیتروزایگوس( 3( هموزایگوس   2جینوتایب      (1

دو چند شدن جین های کروموزوم ها کدام نوع موتیشن ذیل را  .509

 بوجود می آورد؟

1) Deletion           2)ionTranslocat     

 Inversion(4  همه غلط است   (3

کدام یک از هورمون های ذیل سبب تحریک انکشاف غده شیری و  .510

 تولید شیر در زمان حاملگی و بعد از تولد طفل میشود؟

 ( تایروکسین4 ( انسولین3     ( گلوکاگون2پرولکتین     (1

 قانون اول مندل به یکی از نام های ذیل یاد میشود: .511

1)CharactersofLaw  

2)nSegregatioofLaw  

3)cessiveanceDo Remin  

4)AssortmenttIndependenofLaw 

 جین های کشنده به یکی از نام های ذیل یاد میشود: .512

1)genseLethal  2همه درست است ) 

3)einheriatncgenicPoly 4 )linkagegene 

دام نوع نیورون ارتباط دادن نیورون های حسی و حرکی وظیفه ک .513

 میباشد:

 NeuronSensory(2   هیجکدام(1

3)NeuronMotor  4)eAssociativ 

 دستوریکه یک هورمون به حجره هدف میدهد بستگی به چه دارد: .514

 نوع هورمون و حجره هدف (2   نوع هورمون (1

 ( هیجکدام4    ره هدف( به حج3  

کمبود کدام یکی از عناصر ذیل در انسان سبب تولید جاغور در  .515

 انسان میگردد:

 ( آهن 4 ینآیود (3  ( مس 2  ( نقره1

 در سطح لمفوسیت پروتین های بنام آخذه های ذیل وجود دارد: .516

  ( آخذه های مکروفاژ2 آخده های آنتی جین(1

 بادی  ( آخذه های آنتی4  ( همه درست است3

 کدام نوع عضالت را گویند:Flexorاز لحاظ حرکت .517

 ( انبساط کننده 4انقباض کننده      (3( سه سره     2( همه درست است    1

در جین های پیوسته جین های یک کروموزوم به کدام شکل ذیل  .518

 انتقال میشود:

  باهم یکجا انتقال میشود (2         بطور جداگانه(1

 ( تمام جوابات درست است4       ( بطور مستقل انتقال میشود3

 دفاع اختصاصی در بدن به چند نوع عمل میکند: .519

 به دو نوع  (4چهار نوع       ( به3( به سه نوع      2 به شش نوع(1

 کدام یک از مواد ذیل عوامل آلرجی است؟ .520

 همه  (4   ( مواد آرایشی3   یمیاوی و ادویه(مواد ک2گرده نباتی   (1

 جین های کشنده در کدام وقت انسان را میکشد: .521

 ( بعد از مراحل بلوغ2                     سال 32( بعد از 1

 ( هیجکدام4مراحل جینی و پیش از مراحل بلوغ      در (3

  1396فورم های سال
بیشترین مقدار هورمون های غده نخامیه از کدام بخش آن ترشح  .522

 میشود:

 (  از بخش وسطی4( از بخش خلفی آن   3( همه   2     قدامیبخش (1

 کدام یک از هورمون های ذیل هورمون جنسی مردانه است: .523

1)neTestostero 2)Thyroxin 3)Insulin  4)Cortisol 

 کدام کروموزوم موقعیت دارد؟ باال کدامRhدر خون انسان فکتور .524

 ( چهارم 4     ( دوم3        ( سوم2  اول  (1

 ادار شامل کدام مواد ذیل است: .525

 ( نمک های مختلف4 ( آب3 ( یوریا2  ( خون1

 به چند نوع است؟RNAبه صورت عموم  .526

 ( پنج نوع4 ( دو نوع3     ( سه نوع2 چهار نوع(1

ضد میکروب در خط دوم دفاعی غیر اختصاصی  مهمترین حمله بر .527

 بدن توسط کدام یک از حجرات ذیل است:

 ( صفحات دمویه   2   حجرات قلب   (1

 ( کرویات سرخ خون4 ( نوتروفیل و میکرفاژ3 

آن الیلی که در نسل اول خواص شان ظاهر میشود، مندل آنرا به  .528

 یکی از نام های ذیل یاد نموده است:

1)cessiveRe  2  الیل مغلوب) 

 antDomin( 4  ( مودیفکشن3

 هورمون گلوکاگون در بدن انسان کدام وظیفه را اجرا می نماید: .529

 ( آزاد نمودن گلوکوز از سلولوز1

   ( یکسان انسولین عمل میکند2

    بلند بردن سطح فرکتوز (3

 ( بلند بردن سطح گلوکوز خون4

 در کدام یک از ترشحات ذیل بدن موجود میباشد: انزایم لیزیزوم .530

 ( اشک و بزاق چشم4 ( ادرار3  ( چشم2 بزاق(1

هرسارکومیر دارای رشته های نازک و ضخیم پروتینی است که به  .531

 یکی از اشکال ذیل عمل می کند:

  (هیجگونه عمل نمیکند2   بر عکس یکدیگر (1

 ( موافق یک دیگر 4   ( تنها در طفولیت   3

 دام یک از اعضای ذیل به حیث ذخیره خون در بدن عمل میکند:ک .532

 ( پانقراس 4 ( طحال ها3 ( گرده ها2      (شش ها1

533. Hetrozygos:معموال یک نوع جینوتایپ ذیل را دارد 

 ( جینوتایب مخلوط2   جینوتایب خالص (1

 ( جینوتایپ غالب4 ( جینوتایب مغلوب 3 
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ر مقابل میکروب های مختلف که یک قسم میکانیزم دفاعی بدن د .534

 عمل میکند، کدام نوع دفاع بدن است:

  ( دفاع انزایمی2  دفاع کیمیاوی(1

 ( دفاع غیر اختصاصی4   ( دفاع اختصاصی3

مطابق قانون چارگف در مقابل هر مالیکول ادنین باید چند مالیکول  .535

 تایمین موجود باشد؟

 ( چهار مالیکول4 مالیکول( یک 3 ( دو مالیکول2سه مالیکول  (1

 هورمون ها در عضویت انسان کدام وظیفه ذیل را انجام میدهد: .536

 ( تولید مثل را تنظیم میکند2 نمودار تنظیم میکند(1

 ( تنظیم نمودن سلوک4 ( وظیفه خاص ندارد3

باشد، با یک موش سفید رنگ AAاگر موش سیاه که جینوتایپ آن  .537

باشد، تزویج شود، پس نسل اول دارای کدام aaآن  که جینوتایپ

 رنگ ذیل است:

 ( نصواری 4          ( سفید3    ( سیاه2 زرد رنگ (1

 در پرنده گان و خزنده گان، جنس مذکر: .538

 موزوم ها است( فاقد کرو2          هوموزایگوت (1

 ( هیتروزایگوت است4وموزایگوت و هم هیتروزایگوت است    ( هم ه3

 عضالت اسکلیتی انسان از لحاظ حرکت به چند نوع است: .539

 ( سه نوع4 ( چهار نوع3         ( دو نوع2 یک نوع (1

 دن بعهده دارد:ها کدام وظایف را در ب نوتروفیل .540

  ( محافظت بدن2 ساختمان بدون وظیفه(1

 ( هیجکدام4  ( تولید خون3

 قدر ادرار را تولید میکند؟ساعت چ 24گرده های انسان در مدت  .541

 لیتر 2.5( 4 لیتر 1.5( 3     لیتر 1( 2  لیتر 0.5(1

lineZدر میوفیبریل ساحه میان هر دو  .542 :به کدام نام یاد میشود 

 ( هیجکدام 4 ( سارکومیر3     ( اکتین2  میوسین(1

 نیورون های حرکی به کدام نام ذیل یاد میشود: .543

1)NeuroneAssociativ             2)NeuronMotor

3)NeuronSensory  4هیجکدام) 

عضالت غیر ارادی و خط دار مربوط کدام بخش از عضالت ذیل  .544

 است:

  ( عضالت اسکلیتی2    عضالت لشم   (1

 ( هیجکدام4  ( عضالت قلبی3

جود می بیشتر مریضی های جنتیکی توسط کدام جین های ذیل بو .545

 آید:

  ( جین مغلوب2 نه جین های غالب و نه مغلوب(1

 ( جین غالب4  ( جین های غالب و مغلوب3

 انورژن مربوط کدام نوع میوتیشن است؟ .546

 ( جین میوتیشن 2  ( جین و جینوم میوتیشن 1

 ( جینوم میوتیشن4   کروموزوم میوتیشن   (3 

 د میگردد:معافیت دومی به مقایسه اولی به کدام شکل ذیل یا .547

 ( تمام موارد4( قوی تر         3    ( سریعتر2 ( دوامدار تر 1

548. CellTHelper:به کدام اصطالح ذیل گفته میشود 

 T( حجرات محافظوی T  2حجرات تخریبی(1

 T( حجرات کمک کننده4  ( حجرات حمله کننده3

م کدام علمای ذیل تجارت و قوانین مندل را دوباره 1900در سال  .549

 کشف نمودند:

1)CorrensErich 2)TschrmakVonErich 

 DevriesHugo(4 ( هرسه درست است3 

 در صورت یکجا شدن سپرم و تخمه، حجره متشکله : .550

 ( هپلوئید است4   ( ترپلوئید است3( دیپلوئید است   2   تمام موارد  (1

 هورمون آکسیجن در نباتات یکی از اعمال ذیل را بعهده دارد: .551

  ( تمام موارد2  جلوگیری از ریختن برگ (1

 ( نموی بیشتر ریشه ها 4  ( جلوگیری از ریختن میوه3

552. ismThegmotrop:کدام مفهوم ذیل را ارایه میکند 

        عکس العمل در مقابل تماس (1

  ( عکس العمل در مقابل قوه جاذبه زمین2  

  ( عکس العمل در مقابل مواد کیمیاوی  3

 ( عکس العمل در مقابل آب 4

سرعت ترشح هورمون های غداوت اندوکراین با کدام نیازمندی ها  .553

 تغیر می نماید:

 ود( با نیازمندی های وج2   ( با تولید مقدار هورمون1

 ( هیجکدام 4        2و 1( 3  

 یکی از مدافعین خوب بدن در مقابل سرطان است: .554

 ( حجرات سرخ خون2  حجرات طبیعی (1

 ( ماکروفاژ ها 4  ( نیوتروفیل3

 به کدام نام ذیل یاد میشود:DNAو  RNAساخته شدن .555

 (هیجکدام flicationDNARe   4 (3( ترانسلیش    2 ترانسکرپشن (1

 !بهروز و جاویدان باشید 


