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 برای بدست آوردن پاسخ به سواالت، باید از موضوع ذیل کار بگیریم: .1

 ( روش های علمی2 ( فرضیه سازی1

 درست است 3و 2( 4  ( تفکر3

 آموزش از کدام طریق ذیل به خوبی صورت میگیرد؟ .2

 ( تحقیق2  ( مطالعه1

 ( هیچکدام4  مشاهده( 3

 استفاده از روش ها یا میتود های علمی دارای چه نوع مراحل میباشد؟ .3

 ( جالب2  ( ساده1

 ( همه درست است4  ( آموزنده3

 مرحله نخست برای انجام فعالیت های علمی عبارت است از: .4

 ( مشاهده2 ( فرضیه سازی1

 ( طرح سواالت4 ( تحلیل فرضیه3

یک موضوع با استفاده از خواس مختلف، عبارت است جمع آوری اطالعات درباره  .5

 از:

 ( مشاهده2  ( فرضیه1

 ( تحلیل4  ( تهیه راپور3

کدام مهارت نظر به مهارت های دیگر در روش های علمی به آسانی انکشاف  .6

 میکند؟

 ( فرضیه سازی2  ( مشاهده1

 ( تهیه راپور4 ( تحلیل فرضیه3

 موضوع، عبارت است از: در روش های علمی حدس و گمان در مورد یک .7

 ( فرضیه سازی2  ( مشاهده1

 ( تحلیل4 ( طرح سواالت3

یکی از موضوعات ذیل در تحقیقات عملی برای پی بردن به درست بودن یا  .8

 نادرست بودن فرضیه انجام داده میشود:

 ( فرضیه سازی2  ( مشاهده1

 ( تهیه راپور4 ( تحلیل فرضیه3

 موضوع میتوان فرضیه سازی کرد؟در روش های علمی به اساس کدام  .9

 ( فرضیه سازی2  ( مشاهده1

 ( تهیه راپور4 ( جمع آوری اطالعات3

 دادن پاسخ های احتمالی به سواالت خود عبارت است از: .10

 ( فرضیه سازی2  ( مشاهده1

 ( تهیه راپور4 ( جمع آوری اطالعات3

 یشود؟کدام مرحله تحقیق یا روش های علمی به کمک قوه استدالل انجام م .11

 ( فرضیه سازی2 ( تحلیل فرضیه1

 ( تهیه راپور4  ( مشاهده3

 در کدام یکی از مراحل تحقیق نتیجه گیری صورت میگیرد؟ .12

 ( فرضیه سازی2  ( مشاهده1

 ( نتایج تحلیل فرضیه4 ( تحلیل فرضیه3

به اساس کدام یکی از موضوعات ذیل میتوان بعضی حوادث و اتفاقات را پیش  .13

 بینی نمود:

 ( مشاهده2 یل فرضیه( تحل1

 ( فرضیه سازی4 ( نتایج تحلیل فرضیه3

در تهیه راپور علمی کوشش شود که پاسخ ها، فرضیه ها و پیش بینی ها ..............  .14

 باشد:

 ( احتمالی و منظم2 ( دقیق و منظم1

 ( طوالنی  منظم4 ( کوتاه و احتمالی3

از اشکال ذیل آسانتر  فعالیت های علمی به یکیراپور و نتایج  رتحقیق علمید  .15

 فهمیده میشود:

 ( متن خوانا2 ( متن انگلیسی1

 ( هیچکدام4 ( جدول و گراف ها3

 مرکبات غیر عضوی حجره عبارت است از: .16

 ( منرال ها2  ( آب1

 درست است 2و 1( 4  ( قند ها3

 کدام یکی از مواد ذیل، مرکبات عضوی حجره را تشکیل میدهد؟ .17

 و ویتامین ( شحمیات2 ( پروتین و قندها1

 ( همه درست است4 ( انزایم ها و تیزاب هستوی3

 تغییرات و تبدالت کیمیاوی که در حجره صورت میگیرد، عبارت است از: .18

 ( تولید انرژی2  ( تکثر1

 ( تخمه4  ( میتابولیزم3

یک سلسله تعامالت منظم کیمیاوی و تولید انرژی که باعث بقای موجودات زنده  .19

 میگردد، عبارت است از:

 ( میتابولیزم2  ( انابولیزم1

 ( تجزیه بیولوژیکی4 ( ترکیب کیمیاوی3

تعامالت تعمیری یا ترکیبی که باعث ترکیب مواد مغلق عضوی از مواد ساده  .20

 میگردد، عبارت است از:

 ( تولید مثل2  ( انابولیزم1

 ( تکثر4  ( کتابولیزم3

 ترکیب موادی را که حجره صورت میگیرد عبارت است از: .21

 ( ترکیب بیولوژیکی2 ترکیب کیمیاوی( 1

 ( ترکیب بنفسهی4 ( ترکیب هستوی3

در هر حجره توسط عملیه انابولیزم از ترکیب مواد ساده، کدام یکی از مواد مغلق  .22

 ذیل ساخته میشود؟

 ( شحمیات2 ( کاربوهایدرایت ها و پروتین1

 ( همه درست است4 ( نوکلییک اسد3

واد مغلق عضوی به مواد ساده تر میشود، تغییرات کیمیاوی که باعث تجزیه م .23

 عبارت است از:

 ( کتابولیزم2  ( انابولیزم1

 ( تکثر4 ( ترکیب بیولوژیکی3

 پروتین ها به یکی از مواد ذیل تجزیه میگردد: .24

 ( اسید های شحمی2  ( گلوکوز1

 ( امینو اسید ها4  ( گلیسرول3
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کول های بزرگ به یکی از در نتیجه تعامالت تجزیوی ) تخریبی یا کتابولیزم( مالی .25

 مواد ذیل تجزیه میگردد:

 ( مالیکول های بزرگ2 ( مالیکول های کوچک1

 ( هیچکدام4 ( مالیکول های متوسط3

 نشایسته به یکی از مواد ذیل تجزیه میگردد: .26

 ( اسید های شحمی2  ( گلوکوز1

 ( امینو اسید ها4  ( گلیسرول3

 ردد؟شحمیات به کدام یکی از مواد ذیل تجزیه میگ .27

 ( گلوکوز2  ( گلیسرول1

 درست است 3و 1( 4 ( اسید های شحمی3

گلوکوز، امینواسید ها و اسید های شحمی به کدام یکی از مواد ذیل تجزیه شده  .28

 میتواند؟

 ( اسید های شحمی2  ( گلوکوز امین1

 ( کاربن دای اکساید و آب4  ( پروتین3

تغزیه، نمو و انکشاف صورت تمام تعامالت بیوسنتیز که در موجودیت انرژی جهت  .29

 میگیرد، عبارت است از:

 ( تعامالت تخریبی2  ( کتابولیزم1

 ( اسیمیلشن4 ( تعامالت تجزیوی3

 به یکی از موضوعات ذیل تعلق میگیرد؟ 𝑫𝒊𝒔𝒔𝒊𝒎𝒊𝒍𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏اصطالح  .30

 ( همه تعامالت تخریبی حجره2 ( همه تعامالت تعمیری حجره1

 ( همه تعامالت بیوسنتیز حجره4 حجره( همه تعامالت تولیدی 3

 نیز یاد میکنند؟همه تعامالت تخریبی حجره به یکی از اصطالحات ذیل  .31

 ( ترکیب بیولوژیکی2  ( انابولیزم1

 ( دیسمیلیشن4  ( اسیمیلیشن3

 در کدام یکی از تعامالت ذیل انرژی آزاد میگردد؟ .32

 ( دیسیملیشن2  ( انابولیزم1

 درست است 3و 2( 4 ( تعامالت تجزیوی3

 وقتیکه سرعت و میزان انابولیزم و کتابولیزم یکسان باشد، حیوانات و نباتات: .33

 ( نمو میکنند و وزن شان کم میشود 1

 ( وزن شان افزایش پیدا میکند2

 ( نمو میکنند و وزن شان زیاد میشود 3

 ( نه نمو میکنند و نه وزن شان زیاد میشود4

 ولیزم زیادتر باشد حیوانات و نباتات:وقتیکه میزان انابولیزم نسبت به کتاب .34

 ( مواد مغلق کیمیاوی را ذخیره میکنند2  ( نمو میکنند1

 ( همه درست است4 ( وزن شان افزایش می یابد3

در کدام حاالت ذیل موجود زنده مواد ذخیره شوده را به مصرف رسانیده، از وزن  .35

 آن کاسته شده و بآلخره میمیرد:

 یزم به انابولیزم زیاد باشد( هنگامیکه میزان کتابول1

 ( هنگامیه میزان کتابولیزم به انابولیزم کم شود2

 ( هنگامیکه میزان کتابولیزم و انابولیزم مساوی باشد3

 ( هیچکدام4

 چند فیصد وزن بدن انسان را آب تشکیل میدهد؟ .36

 فیصد 100تا  95( 2 فیصد 80تا  65( 1

 فیصد 65تا  25( 4 فیصد 95تا  65( 3

 ه به یکی از اشکال ذیل وجود دارد؟آب در حجر .37

 ( آب آزاد2  ( آب بسته1

 ( هیچکدام4 ( آب بسته و آزاد3

 در تعامالت حجروی کدام یکی از مرکبات ذیل نقش عمده دارد؟ .38

 ( گلوکوز2  ( آب1

 ( سودیم کلوراید4 ( کاربن دای اکساید3

 مقدار آب بسته در کدام یکی از موجودات ذیل بیشتر تخمین شده است؟ .39

 ( موجودات خشکه زی2 ( موجودات آبزی1

 ( موجودات غیر زنده4 ( همه موجودات زنده3

جلوگیری از تغییرات ناگهانی حرارت در بدن موجودات زنده، ناشی از موجودیت  .40

 یکی از مرکبات ذیل است؟

 ( گلوکوز2  ( آب1

 ( سودیم کلوراید4 ( کاربن دای اکساید3

 که مقدار ضرورت بدن به آنها:عناصر پر مصرف عبارت از عناصری اند  .41

 ملی گرم در روز است 50( کمتر از 2ملی گرام در روز است  100( بیشتر از 1

 ملی گرام در روز است 20( کمتر از 4ملی گرم در روز است  100( کمتر از 3

 کدام یکی از منرال های ذیل از عناصر پر مصرف موجود زنده به شمار میرود؟ .42

 ( سودیم2  ( کلسیم1

 ( همه درست است4 آهن و فاسفورس( 3

 کدام یکی از عناصر ذیل از جمله عناصر کم مصرف موجود زنده به شمار میرود؟ .43

 ( کلسیم2  ( آیودین1

 ( فاسفورس4  ( آهن3

 های اعصاب نقش دارد:کدام یکی از عناصر ذیل بر فعالیت  .44

 ( فلورین2  ( آیودین1

 کلسیم (4  ( آهن3

عصاب محفوظ بماند و انتقال جریان عصبی صورت برای اینکه مقدار پوتانسیل ا .45

 در مایعات اطراف حجره: (𝑪𝒂+𝟐)بگیرد الزم است که مقدار آیون کلسیم 

 ( کامالً اطراح میشود2 ( بطور قابل توجهی کاهش میابد1

 ( بطور قابل مالحظه افزایش یابد4 ( یکنواخت بماند3

در مایعات اطراف حجره عطبی بطور قابل توجهی  (𝑪𝒂+𝟐)هنگامیکه غلظت  .46

 کاهش یابد در اعصاب یکی از حوادث ذیل پدید میاید:

 ( پوتانسیل استراحت2 ( پوتانسیل فعالیت 1

 ( اعصاب از بین میرود 4 ( پوتانسیل ثابت3

 ایون کلسیم در عضالت باعث کدام یکی از فعالیت های ذیل میگردد؟ .47

 لی( سستی عض2 ( انبساط عضلی1

 ( هیچکدام4 ( تحریک فعالیت و انقباض3

 ایون کلسیم در یکی از فعالیت های ذیل بدن نقش دارد: .48

 ( مانند یک پیام رسان ثانوی عمل میکند1

 ( در چگونگی عمل هورمون و انزایم ها2
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 ( در ساختمان استخوان ها3

 ( همه درست است4

 یکی از منابع و مخازن داخلی ایون کلسیم عبارت است از: .49

 ( روده های کالن2  ( جگر1

 ( استخوان4  ( پانقراس3

 ایون کلسیم یکی از وظایف ذیل را به عهده دارد؟ .50

 ( لخته شدن خون2 ( ساختمان استخوان و دندان1

 ( همه درست است4 ( انتقال پیام های عصبی3

 منابع مهم غذایی کلسیم یکی از مواد ذیل است؟ .51

 ( پنیر2  ( شیر1

 ( همه درست است4 ( سبزی ها و حبوبات3

 ملی متر مکعب عبارت است از: 100مقدار طبیعی فاسفورس خون انسان در  .52

 ملی گرام 4.5الی  3( 2  ملی گرام 2( 1

 ( هیچکدام4 ملی گرام 10الی  6( 3

 کمبود کلسیم در اطفال یکی از عوارض ذیل را بجا میگذارد؟ .53

 ( بطی شدن رشدو نمو2  ( کم خونی1

 اشتها ( کاهش4  ( تأخر دماغی3

 عنصر فاسفورس در بدن انسان به یکی از اشکال ذیل یافت میشود؟ .54

1 )𝑷𝟐𝑶𝟓  2 )𝑷𝑶𝟑 

3 )𝑷𝑶𝟒  4 )𝑷𝑶𝟐 

 کمبود فاسفورس در بدن باعث یکی از نواقص ذیل میگردد؟ .55

 ( کاهش وزن2 ( انقباض عضالت1

 ( ضایعات استخوان و دندان4  ( کم خونی3

 بدن به عهده دارد؟آیون فاسفورس وظایف ذیل را در  .56

 ( کم خونی2 ( ساختن استخوان و دندان1

 درست است 3و 1( 4 خون PH( تنظیم 3

 مواد غذایی ذیل منبع خوب فاسفورس میباشد: .57

 ( پنیر و غله جات2 ( شیر و گوشت1

 ( همه درست است4  ( حبوبات3

 نده دارد؟نقش ارزکدام یکی از منرال های ذیل در انتقال اکسیجن  .58

 سودیم (2  ( آهن1

 ( آیودین4  ( کلسیم3

 از کمبود آهن یکی از حوادث ذیل رخ میدهد؟ .59

 ( کم خونی2  ( کم اشتهایی1

 ( گواتر4  ( کم وزنی3

 منبع مهم غذایی سودیم عبارت است از: .60

 ( گوشت2  ( تخم مرغ1

 ( نمک4  ( ماهی3

 کاهش اشتها در اثر کمبود یکی از منرال های ذیل رخ میدهد؟ .61

 سیم( کل2  ( آیودین1

 ( سودیم4  ( آهن3

 منبع مهم غذایی آیودین عبارت است از: .62

 ( غذا های دریایی2  ( ماهی1

 همه درست است( 4  ( لبنیات3

 در اثر کمبود آیودین در بدن مرض ذیل بوجود میآید: .63

 ( کم خونی2  ( گواتر1

 ( خون ریزی بیره4 ( پوکی سکراید3

 ذیل نقش عمده دارد:در ساختمان هورمون های غده تایراید منرال های  .64

 ( سودیم2  ( آهن1

 ( کلورین4  ( آیودین3

کدام یکی از مرکبات ذیل در میتابولیزم نباتات منبع مهم هایدروجن و یکی از  .65

 منابع آکسیجن میباشد:

 ( پروتین ها2  ( گلوکوز1

 ( شحمیات4  ( آب3

 مهم جز غذا برای نباتات در یکی از مواد ذیل تشکیل میدهد: .66

 ( آب2  ( سودیم1

 ( آیودین4  ( کاربن3

 حجرات نباتات برای بقای خود به یکی از مواد ذیل نیاز دارند؟ .67

 ( نور2  ( آب1

 ( همه درست است4  ( مواد معدنی3

 مقدار کلسیم در یک انسان بالغ که اندام متوسط داشته باشد، عبارت است از: .68

 ملی گرام 100( 2 ملی گرام 500( 1

 ( هیچکدام4  کیلو گرام 1( 3

 کلسیم در ساختار کدام قسمت بدن بیشتر وجود دارد؟ .69

 ( جگر2 ( استخوان و دندانها1

 ( غدوات اندوکراین4 ( روده های بزرگ3

 در یکی از حاالت ذیل بدن به مقدار بیشتر کلسیم ضرورت دارد؟ .70

 ( تشکیل استخوان و دندان2  ( رشد و نمو1

 ( همه درست است4  ( حاملگی3

 باعث یکی از امراض ذیل میگردد؟ کمبود کلسیم در کودکان .71

 ( راشیتسیم2  ( شب کوری1

 درست است 3و  2( 4 ( نرمی استخوان3

در بزرگساالن از باعث کمبود کدام یکی از عناصر ذیل بوجود پوکی استخوان  .72

 میآید؟

 ( آیودین2  ( آهن1

 ( سودیم4  ( کلسیم3

 مقدار فاسفورس در بدن یک انسان بالغ عبارت است از: .73

 ( یک کیلو2  کیلو ( نیم1

 ( هیچکدام4  ( دو کیلو3

 در حفظ و نگهداری سیستم عصبی یکی از عناصر ذیل ضرور است؟ .74

 ( آیودین2  ( فاسفورس1

 ( هیچکدام4  ( فلورین3
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 در ساختار هموگلوبین کدام یکی از عناصر ذیل نقش عمده دارد: .75

 ( فاسفورس2  ( کلسیم1

 ( فلورین4  ( آهن3

 های ذیل نقش عمده دارد: آهن در یکی از فعالیت .76

 ( تولید هورمون ها2 ( ساختمان استخوان1

 ( انتقال پیام های عصبی4 ( در انتقال آکسیجن3

 در اثر کمبود آهن یکی از امراض ذیل بوجود می آید؟ .77

 ( پوکی استخوان2 ( نرم استخوان1

 ( کم خونی4  ( شب کوری3

 منابع مهم آهن یکی از مواد ذیل است؟ .78

 ( میوه ها2 ( جگر و گوشت 1

 ( همه درست است4 تخم مرغ و حبوبات( 3

 در صورت کمبود آیودین غده تایراید: .79

 ( فعالیت بیشتر میکند2 ( فعالیت کمتر میکند1

 ( از بین میرود4 ( فعالیت نمی کند3

 کمبود آیودین باعث یکی از امراض ذیل میشود؟ .80

 ( جاغور2  ( کم خونی1

 کوری ( شب4 ( کجی استخوان3

 در ساختن هورمونن تایروکسین یکی از عناصر ذیل نقش عمده دارد: .81

 ( آهن2  ( آیودین1

 ( هیچکدام4  ( فلورین3

 ماهی، لبنیات و غذا های دریایی منابع مهم یکی از عناصر ذیل است: .82

 ( آیودین2  ( آهن1

 ( کلسیم4  ( سودیم3

 اد میکنند؟بزرگ شدن غده تایراید را به یکی از اصطالحات ذیل نیز ی .83

 ( گویتر2  ( جاغور1

3 )Goiter  4همه درست است ) 

بطی شدن رشد و نمو جنین و عقب مانده گی ذهنی و جسمی، از کمبود یکی از  .84

 عناصر ذیل بوجود می آید؟

 ( آیودین2  ( فلورین1

 ( سودیم4  ( کلسیم3

 کدام یکی از مواد ذیل در تولید انرژی در بدن نقش ندارد: .85

 قندها( 2  ( پروتین1

 ( کاربن دای اکساید4  ( شحمیات3

 کدام یکی از مواد ذیل از مهمترین تأمین کننده، انرژی محسوب میشود: .86

 ( شحمیات2  ( قند ها1

 ( سلولوز4  ( پروتین3

 اکسدیشن یک گرام ماده قندی به یکی از مقادیر ذیل انرژی تولید میگردد؟ .87

 کیلو کالوری 4( 2 کیلو کالوری 9( 1

 ( هیچکدام4 کالوریکیلو  8( 3

 فورمول جمعی قند ها عبارت از: .88

1 )𝑪𝟖(𝑯𝟐𝑶)𝒚 2 )𝑪𝑯𝒙(𝑯𝟐𝑶𝟐)𝒚 

3 )𝑪(𝑯𝟐𝑶𝟐)𝒚 4 )𝑪𝟐𝒙(𝑯𝑶𝟐)𝒚 

 کدام یکی از قندهای ذیل قند یک قیمته است؟ .89

 ( نشایسته2  ( سلولوز1

 ( فرکتوز4  ( گالیکوجن3

 کدام یکی از قند های ذیل قند یک قیمته نمیباشد؟ .90

 ( سکروز2  گلوکوز( 1

 ( هیچکدام4  ( فرکتوز3

 بوره که یک قند دو قیمته میباشد به یکی از نام های ذیل نیز یاد میشود؟ .91

 ( مالتوز2  ( سکروز1

 ( سلولوز4  ( فرکتوز3

 گلوکوز به یکی از قند های ذیل متعلق است: .92

 ( دای سکراید2 ( مونو سکراید1

 ( هیچکدام4 ( پولی سکراید3

 یکجا شدن قندهای  یک قیمته ذیل بدست میآید:مالتوز از  .93

 ( گلوکوز با مالتوز2 ( گلوکوز با سکروز1

 ( مالتوز با فرکتوز4 ( گلوکوز با گلوکوز3

از یکجا شدن یک مالیکول گلوکوز با یک مالیکول فرکتوز، کدام یکی از قند های  .94

 دو قیمته ذیل بدست می آید؟

 ( لکتوز2  ( مالتوز1

 دام( هیچک4  ( سکروز3

 فرکتوز در یکی از مواد ذیل بیشتر یافت میشود؟ .95

 ( جو2  ( شیر1

 ( لبلبو4  ( میوه3

 کدام یکی از قندهای ذیل را به نام قند شیر نیز یاد میکنند؟ .96

 ( فرکتوز2  ( گلوکوز1

 ( مالتوز4  ( لکتوز3

 در جو یکی از قند های ذیل بیشتر یافت میشود؟ .97

 ( سکروز2  ( گلوکوز1

 فرکتوز( 4  ( مالتوز3

 سکروز عبارت از قندی است که در مواد ذیل بیشتر یافت میشود: .98

 ( نیشکر2  ( لبلبو1

 درست است2و 1( 4  ( جو3

 پولی سکراید ها عبارت از موادی اند که: .99

 ( از مقدار زیاد مونو سکراید ها تشکیل شده است1

 ( در آب سرد حل نمیشود2

 ارچه میشود( بواسطه هایدرولیز به مواد ساختمانی خویش پ3

 ( همه درست است4

 پولی سکراید ها به یکی از اشکال ذیل یافت میشود: .100

 ( سلولوز2  ( نشایسته1

 ( همه درست است4  ( گالیکوجن3
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به منظور تولید انرژی تمام قند ها در ابتدا به یکی از این مواد خود را تبدیل  .101

 مینماید؟

 ( گلوکوز2  ( مالتوز1

 هیچکدام( 4 ( کاربن دای اکساید3

 نشایسته با آیودین تعامل کرده و یکی از رنگ های ذیل را به خود میگیرد: .102

 ( سیاه2  ( سرخ1

 ( سبز4  ( آبی3

 سلولوز و نشایسته از بهم پیوستن یکی از مالیکول های ذیل حاصل میشود؟ .103

 ( کاربن دای اکساید2  ( گلوکوز1

 ( هیچکدام4  ( مالتوز3

نبود انزایم های تجزیه کننده آن در بدن انسان کدام یکی از قندهای ذیل بنابر  .104

 ارزش غذایی کمتر دارد:

 ( نشایسته2  ( گلوکوز1

 ( سکروز4  ( سلولوز3

پروتین های که تمام امینو اسید های اساسی را در بر دارند عمدتاً یکی از پروتین  .105

 های ذیل است:

 ( پروتین های نباتی2 ( پروتین های حیوانی1

 ( پروتین های حبوبات4 ات عالی( پروتین های نبات3

 سلولوز در کدام یکی از مواد ذیل بیشتر یافت میگردد: .106

 ( مغز میوه2  ( گندم1

 ( هیچکدام4  ( سبزیجات3

 کدام یکی از قند های ذیل در رفع قبضیت به انسان کمک میکند؟ .107

 ( نشایسته2  ( گلوکوز1

 ( هیچکدام4  ( سلولوز3

 ه حیوانی نیز یاد میکنند:یکی از قندهای ذیل را بنام نشایست .108

 ( گالیکوجن2 ( نشایسته نباتی1

 ( گلوکوز4  ( سلولوز3

 واحد ساختمانی پروتین ها عبارت است از: .109

 ( گلوکوز2  ( امینو اسید1

 ( گلیسرول4 ( اسید شحمی3

 واحد ساختمانی پولی سکراید ها عبارت است از: .110

 ( گلوکوز2 ( امینو اسید ها1

 ( گلیسرول4 ( اسید شحمی3

 در حال حاضر چند نوع امینو اسید شناخته شده است: .111

 نوع 10( 2  نوع 5( 1

 نوع 30( 4  نوع 20( 3

 در کدام یکی از مواد ذیل امینو اسید های اساسی کمتر موجود است؟ .112

 ( تخم مرغ2  ( شیر1

 لوبیا (4  ( گوشت3

 امینو اسید های اساسی عبارت از امینو اسیدهای اند که: .113

 ( بدن آنها را به قدر وافر میسازد2 ساختن آنها نمیباشد( بدن قادر به 1

 رژیم غذایی موجودیت آن ضروری نمیباشددر (4  ( هیچکدام3

 بطور عموم پروتین های نباتی: .114

 ( امینو اسید های اساسی بیشتر دارند1

 ( امینو اسید های اساسی ندارند2

 ( امینو اسید های اساسی کمتر دارند3

 ( امینو اسید ندارند4

 زنجیر امینو اسید ها، عبارت است از: .115

 ( پولی پپتید2  ( پپتید1

 ( هیچکدام4  ( پروتین3

 مجموعه پولی پپتید ها، عبارت است از: .116

 ( پولی سکراید2  ( پپتید1

 ( هیچکدام4  ( پروتین3

 𝑯𝒃کم خونی داس مانند از اثر تغییر یکی از مالیکول های ذیل در ساختمان  .117

 ؟حجرات خون بوجود میآید

 ( تغییر یکی از مالیکول های امینو اسید2 ( تغییر یکی از مالیکول های آهن1

 ( هیچکدام4 ( تغییر یکی از مالیکول های قند3

 مقدار انرژی که از یک گرام شحم حاصل میگردد، عبارت است از: .118

 کالوری 9 (2  کالوری 4( 1

 کیلوکالوری 9( 4 کیلوکالوری 4( 3

 پروتین حاصل میشود، عبارت است از:مقدار انرژی که از یک گرام  .119

 کیلوکالوری 9( 2 کیلو کالوری 4( 1

 ( هیچکدام4 کیلو کالوری 3( 3

مقدار انرژی که از یک گرام پروتین حاصل میگردد برابر به مقدار انرژی یک گرام  .120

 مواد ذیل است:

 ( الکول2  ( شحم1

 ( هیچکدام4  ( قند ها3

میشود، چند برابر مقدار انرژی بدست مقدار انرژی که از یک گرام شحم حاصل  .121

 آمده از یک گرام پروتین و قند است.

 ( دو برابر2  ( سه برابر1

 ( نصف4  ( چهار برابر3

 شحم حیوانی معموالً به یکی از اشکال ذیل یافت میشود: .122

 ( غیر مشبوع2  ( مایع1

 ( هیچکدام4  ( جامد3

از مواد ذیل کاهش  انرژی فعال ساز در یک تعامل کیمیاوی توسط کدام یکی .123

 میابد:

 ( کتلست های عضوی2 ( کتلست های بیولوژیکی1

 ( همه درست است4  ( انزایم ها3

 برای حفظ سالمتی بدن باید از کدام نوع شحم استفاده شود: .124

 ( مشبوع2  ( غیر مشبوع1

 ( هیچکدام4  ( جامد3

 زیاده روی در مصرف شحمیات باعث یکی از حاالت ذیل میگردد: .125

 ( سخت شدن و تنگ شدن رگ ها2 د کلسترول( ازدیا1

 ( همه درست است4 ( بعضی اوقات سکته قلبی3
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 کتلست های عضوی و بیولوژیکی عبارت اند از: .126

 ( شحمیات 2  ( هورمون ها1

 ( منرال ها4  ( انزایم ها3

 ترکیب کیمیاوی انزایم ها عبارت است از: .127

 ( پروتین2  ( قند1

 ( منرال4  ( شحم3

 پروتینی بعضی از انزایم ها را مواد ذیل تشکیل میدهد؟قسمت های غیر  .128

 ( منرال2  ( ویتامین1

 ( اسید های هستوی4  ( قند ها3

 انزایم ها، تعامالت کیمیاوی حجره را........................؟ .129

 ( تسریع میبخشند2 ( تنظیم میکنند1

 ( همه درست است4( مصرف انرژی تعامل را کاهش میدهد 3

 ث تعامل کیمیاوی مواد در داخل حجره میگردد، عبارت است از:انرژی که باع .130

 ( انرژی غیر فعال کننده2 ( انرژی فعال ساز1

 ( هیچکدام4 ( انرژی تولید شده3

یکی از دانشمندان ذیل اظهار داشت که تیزاب های هستوی با  19در اواخر قرن  .131

 پروتین ها در داخل هسته حجرات موجود اند:

 ( میشر2  ( براون1

 ( رابرت4  ( ارسطو3

 بالک های ساختمانی )واحد ساختمانی( نیوکلییک اسید ها عبارت است از: .132

 ( گلوکوز2  ( پروتین1

 ( منرال ها4  ( نیوکلوتاید 3

 کلیه اعمال حیاتی حجرات توسط کدام یکی از مواد ذیل کنترول میشود: .133

 ( شحمیات2  ( پروتین ها1

 ( ویتامین ها4 ( تیزاب های هستوی3

 عبارت اند از: 𝑫𝑵𝑨 و 𝑹𝑵𝑨یکول های مال .134

 ( اسید های شحمی2  ( پروتین1

 درست است 3و 2( 4 ( نوکلئیک اسید3

 در مالیکول تیزاب های هستوی، قند چند کاربنه موجود است: .135

 رایبوز -کاربنه 5( 2 گلوکوز -کاربنه 6( 1

 ( هیچکدام4 فرکتوز -کاربنه 6( 3

 ذیل شامل اند:در ترکیب تیزاب های هستوی مواد  .136

 ( قند پنج کاربنه2 ( گروپ فاسفیت1

 همه درست است (4 ( قلوی نایتروجن دار3

بجای قلوی نایتروجن دار تایمین، یکی از قلوی های ذیل  𝑹𝑵𝑨در مالیکول  .137

 موجود است؟

 ( گوانین2  ( ادنین1

 ( یوراسیل4  ( سایتوزین3

 مالیکول ذیل میباشد:تمام حجرات یک موجود زنده دارای مقدار یکسان  .138

 𝑹𝑵𝑨( 2  ( پروتین1

3 )𝑫𝑵𝑨  4قند ها ) 

بیشتر تولید گردد، مقدار یکی از مواد ذیل نیز بیشتر  𝑹𝑵𝑨در حجرات که مقدار  .139

 میشود:

 𝑫𝑵𝑨( 2  ( پروتین1

 ( شحمیات4  ( قندها3

 حجرات انرژی کیمیاوی خود را به کدام یکی از اشکال ذیل ذخیره مینمایند؟ .140

 ( کاربوهایدیت ها2  شحمیات( 1

 ( همه درست است4  ( پروتین 3

 مرکبات عضوی حجره در کدام یکی از موارد ذیل بکار میرود: .141

 ( انجام وظایف حجره2 ( تکمیل ساختمان حجرات1

 ( همه درست است4 ( تنظیم میتابولیزم3

 بکتریا توسط یکی از عملیه های ذیل انقسام میکنند؟ .142

 ( امیتوز2  ( میتوز1

 ( جوانه زدن4  ( میوسیس3

 انقسام مستقیم در بکتریا در طی چه مدت انجام میشود: .143

 دقیقه 20( 2  ساعت 2( 1

 ( هیچکدام4  دقیقه 10( 3

 مواد زهری تولید شده توسط بکتریا به یکی از نامهای ذیل یاد میشود: .144

 ( توکسین2  ( پتوجن1

 ( سل4  ( محرقه3

 وچکتر است؟ویروس ها چند مرتبه نسبت به بکتریا ک .145

 ( صد مرتبه2  ( ده مرتبه1

 ( ده هزار مرتبه4  ( هزار مرتبه3

 کدام یکی از امراض ذیل مرض ویروسی میباشد: .146

 ( سرخکان2  ( انفلونزا1

 ( همه درست است4  ( ایدز3

 شایع ترین مرض ویروسی، عبارت است از: .147

 ( کله چرک2  ( چیچک1

 ( سرما خورده گی4  ( پولیو3

 موجودات ذیل فقط توسط الکترون مایکرسکوپ دیده میشود:کدام یکی از  .148

 ( توبر کلوز2  ( الجی ها1

 ( ویروس ها4 ( نباتات ابتدایی3

 ویروس ها دارای یکی از خصوصیات ذیل اند: .149

 ( زمانیکه داخل حجره شد فعال میشود2 ( ساختار حجروی ندارند1

 ( همه درست است4 ( تغذیه، تنفس، و رشد ندارند3

 از امراض ذیل یک مرض بکتریایی میباشد: کدام یکی .150

 ( هپاتیت2  ( کله چرک1

 ( ایدز4  سل (3

 مرض فلج اطفال را به یکی از نامهای ذیل نیز یاد میکنند؟ .151

 ( پولیو2  ( تیتانوس1

 ( سینه بغل4  ( سل3
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 توسط یکی از موجودات ذیل تولید میشود: 𝑾𝒐𝒓𝒎 𝒓𝒊𝒏𝒈مرض جلدی  .152

 ( بکتریا2  ( ویروس1

 ( پروتستا4  فنجی( 3

 کدام یکی از این موجودات از لحاظ اقتصادی و طبی حایز اهمیت میباشد: .153

 ( باکتریا2  ( ویروس ها1

 ( هیچکدام4  ( فنجی ها3

 کدام یکی از موجودات ذیل شامل سمارق ها و پوپنک ها میباشد: .154

1 )𝑻𝑩  2پوپنک ) 

 درست است 3و 2( 4  ( سمارق3

 کدام یکی از موجودات ذیل ایجاد میشود:مرض سیاه قاق جواری توسط  .155

 ( بکتریا2  ( ویروس ها1

 ( هیچکدام4  ( فنجی3

 از فنجی های خوراکی کدام نوع ادویه ساخته میشود: .156

 ( انتی بیوتیک ها2  ( انلجزیک ها1

 ( هیچکدام4 ( انتی هستا مینیک ها3

 کدام قسمت بدن را بیشتر آسیب میرساند: TBمیکروب  .157

 لد( ج2  ( استخوان1

 ( قلب4  ( شش3

 عامل مرض هپاتیت به کدام قسمت بدن بیشتر آسیب میرساند: .158

 ( جگر2 ( کرویات سرخ خون1

 ( قلب4  ( شش3

 مهمترین عالیم مرض ایدز عبارت است از: .159

 ( تب2  ( کاهش وزن1

 همه درست است (4  ( عرق3

 کدام یکی از امراض ذیل بکتریایی میباشد: .160

 ( ایدز2  ( فلج اطفال1

 ( تیتانوس4  چرک ( کله3

 کرویات سفید خون در یکی از امراض ذیل توسط ویروس آسیب میبینند: .161

 ( ایدز2  ( پولیو1

 ( کله چرک4  ( تیتانوس3

 ویروس پولیو یکی از حجرات ذیل را تخریب میکند؟ .162

 ( حجرات عصبی2 ( حجرات عضالتی1

 ( حجرات جگر4 ( حجرات قلبی3

 از: مهمترین عالمه مرض کله چرک عبارت است .163

 ( پندیدن غدوات لعابیه2  ( درد1

 ( هیچکدام4  (بی اشتهایی3

 ویروسی یا زردی سیاه را به یکی از نامهای ذیل یاد میکنند:-زردی .164

 ( سینه بغل2  ( سل1

 ( تیتانوس4  ( هپاتیت3

 بکتریای تیتانوس در موارد پیشرفته باعث یکی از حاالت ذیل میگردد: .165

 ( دیوانگی2  ( فلج1

 هیچکدام( 4  ( مرگ3

 پروتستا کدام یکی از موجودات ذیل را دربر دارند: .166

 ( الجی2  ( پروتوزوا1

 درست است 2و 1( 4  ( فنجی3

 بزرگترین تاثیر پروتستا به انسانها عبارت است از: .167

 ( تولید انرژی𝑲 2( تولید ویتامین 1

 ( مفاد اقتصادی4  ( تولید مرض3

 :عامل کدام یکی از امراض ذیل پروتستا میباشد .168

 ( اسهال2 ( خواب افریقایی1

 ( همه درست است4  ( مالریا3

کدام یکی از موجودات ذیل سلولوز را در بدن حیوانات به مواد قابل جذب تبدیل  .169

 میسازد:

 ( بکتریا2  ( ویروس ها1

 پروتستا (4  ( فنجی3

 عامل مرض مالریا عبارت است از: .170

 ( پشته مونث انافیل2  ( پالزمودیم1

3 )𝑻𝑩  4 )ویروس ها 

 ناقل مرض مالریا عبارت است از: .171

 ( پالزمودیم2 ( ویروس کله چرک1

 ( پشه انافیل مونث4  ( پروتستا3

درجه سانتی گراد از عالیم یکی از امراض  40کم خونی، عرق، لرزه و تب باالتر از  .172

 ذیل است؟

 ( کله چرک2  ( محرقه1

 ( مالریا4  ( تیتانوس3

 ذیل مورد استفاده قرار میگیرد: کینین برای تداوی یکی از امراض .173

 ( سرخکان2  ( کله چرک1

 ( مالریا4  ( توبر کلوز3

 الروای پشه مونث انافیل را میتوان توسط یکی از اقدامات ذیل از بین برد: .174

 ( پاشیدن حشره کش ها2 ( تربیه کردن ماهی گمبوزیا1

 ( هیچکدام4  ( هردو3

 کدام یکی از امراض ذیل ساری نمیباشد: .175

 ( هپاتیت2  ایدز( 1

 ( سل4  ( سرطان3

 کدام یکی از امراض ذیل ساری است .176

 ( ریزش2  ( سرطان1

 ( هیچکدام4  ( امراض قلبی3

عوامل تولید کننده مرض توسط یکی از طرق ذیل از شخص مریض به شخص سالم  .177

 سرایت میکند:

 ( وسایل آلوده2  ( هوا1

 ( همه درست است4 ( آب و غذای آلوده3

 دفاعی غیر اختصاصی در مقابل مکروب ها عبارت است از:اولین وسیله  .178

 ( کرویات سفید خون2  ( جلد1

 ( هیچکدام4  ( طحال3
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 چربی و عرق که از جلد ترشح میشود سطح جلد را ......... میسازد؟ .179

 ( قلوی2  ( نمکی1

 ( هیچکدام4  ( تیزابی3

 انزایم لیزوزوم توسط کدام یکی از قسمت های جلد ترشح میگردد: .180

 ( غدوات عرقی2 ( غدوات چربی1

 ( هیچکدام4 ( حجرات سطحی جلد3

 عبارت است از: (𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒇𝒆𝒓𝒐𝒏)ترکیب کیمیاوی انترفرون  .181

 ( پروتین2  ( قند1

 ( ویتامین ها4  ( شحمیات3

زمانیکه میکروب داخل بدن شد کدام یکی از عکس العمل های دفاعی غیر  .182

 اختصاصی صورت میگیرد:

 ( تب2 محل زخم( التهاب در 1

 ( همه درست است4 ( تولید پروتین های خاص3

 در صورت ورود یک مکروب در بدن، تعداد کرویات سفید خون: .183

 ( بیشتر میشود2  ( کمتر میشود1

 ( هیچکدام4 ( تغییر نمی خورد3

 هستامین در یک حادثه مکروبی از حجرات ذیل ترشح میگردد: .184

 ( کرویات سرخ خون2 ( کرویات سفید خون1

 ( حجرات سالم4 ( حجرات زخمی3

 مایع زرد گونه )چرک( زخم، مخلوطی از مواد ذیل است: .185

 ( مکروب های مرده2 ( کرویات سفید مرده1

 ( همه درست است4 ( حجرات تخریب شده3

 در یک التهاب در محل زخم یکی از عالیم ذیل بروز میکنند: .186

 ( سرخی2  ( درد1

 ( همه درست است4  ( سوزش3

 خون در کدام یکی از قسمت های بدن ساخته میشود:حجرات سفید  .187

 ( مغز2  ( جلد1

 ( مغز استخوان4  ( قلب3

 بزرگترین حجره کرویات سفید خون عبارت است از: .188

 ( نتروفیل2  ( لمفوسایت1

 ( هیچکدام4  ( ماکروفاژ3

درجه سانتی گراد( عبارت است  37افزایش درجه حرارت بدن باالتر از حد عادی ) .189

 از:

 ( سرخی2  ( تب1

 ( هیچکدام4  ( حرارت باال3

 انترفرون توسط یکی از حجرات ذیل ترشح میگردد؟ .190

  ( حجرات سرخ خون1

 ( حجراتیکه توسط باکتریا مورد حمله قرار گرفته2

 ( حجراتیکه توسط ویروس مورد حمله قرار گرفته3

 ( هیچکدام4

 کدام نوع حجرات خون شامل اردوی جنگی و دفاعی بدن میباشند: .191

 ( کرویات سفید خون2 کرویات سرخ خون (1

 ( پروتین های خون4 ( صفحات دمویه3

 تعداد کدام نوع حجرات سفید خونی نسبت به انواع دیگر آن بیشتر است: .192

 ( ماکروفاژ2  ( نتروفیل 1

 ( هیچکدام4  ( لمفوسایت3

اولین حجرات سفیدی که خود را به محل زخم میرسانند و در برابر مکروب  .193

 نند، عبارت است از:مجادله میک

 ( ماکروفاژ ها2 ( لمفوسایت ها1

 ( بازوفیل ها4  ( نتروفیل ها3

 معافیت اختصاصی توسط یکی از مواد ذیل تامین میگردد: .194

 ( انتی جین ها2  ( انتی بادی ها1

 ( کرویات سرخ خون4 ( کرویات سفید خون3

میبرد به یکی از نوترفیل ها بعد از اینکه مکروب ها را می بلعند و آنرا از بین  .195

 حاالت ذیل سردچار میشوند:

 ( غیر فعال میشوند2  ( فلج میشوند1

 میمیرند (4 ( بسیار بزرگ میشوند3

کدام نوع حجرات سفید خون مثل عملیه تنظیف، صحنه را پاکسازی کرده و همه  .196

 حجرات مکروبی و حجرات مرده را می بلعند:

 ( ماکروفاژ2  ( نتروفیل1

 پالزماسل( 4  ( لمفوسایت3

 مکروب ها را از بین میبرند: 𝑻با کدام تکنیک حجرات  .197

 ( نشانی کردن، تا بعداً مکروفاژ آنها را بلع کند1

 ( با ایجاد سوراخ در غشای حجروی شان2

 ( با بلع نمودن3

 ( هیچکدام4

کدام یکی از حجرات سفید خون، بهترین دفاع بدن را در مقابل حجرات سرطانی  .198

 ومور تبدیل شوند ایجاد مینمایند:قبل از اینکه به ت

 ( لمفوسایت 2  ( ماکروفاژ 1

 ( بازوفیل4  ( نتروفیل3

 واکسین برای بار اول توسط کدام یکی از دانشمندان ذیل شناخته شد: .199

 ( فریک میشر2  ( رابرت هوگ1

 ( هیچکدام4  ( ادوارد جنر3

 یکی از غذاهای ذیل اجزای کمکی غذا نمیباشد: .200

 ها ( ویتامین2  ( آب1

 ( منرال ها4  ( قندها3

هرگاه حجرات به سرعت باال و بدون کنترول تکثر کنند، یکی از امراض ذیل بروز  .201

 میکند:

 ( امراض قلبی2 ( امراض جلدی1

 ( هیچکدام4 ( امراض سرطانی3
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 در تداوی سرطان ها امروز از موارد ذیل کار میگیرند: .202

 ( شعاع2  ( ادویه1

 ( همه درست است4 ( عمل جراحی3

 از نظر عملی، غدا به موادی گفته میشود که: .203

 ( ماده برای نمو تولید کند2 ( انرژی تولید میکند1

 ( همه موارد درست است4 ( ماده برای ترمیم تولید کند3

عملی که طی آن مواد به داخل حجرات راه میابد و مورد استفاده قرار میگیرد،  .204

 عبارت است از:

 ( تغذیه2  ( تکثر1

 ( تولید انرژی4  ( تولید مثل3

از باعث کمبود یکی از ویتامین های ذیل  (𝑺𝒄𝒖𝒓𝒗𝒆𝒚)مرض خونریزی بیره ها یا  .205

 است؟

 𝑩( ویتامین 𝑨  2( ویتامین 1

3 )𝑪 4  ویتامین )𝑫 ویتامین 

 برای اجرای فعالیت های بدن غذای ....................... اهمیت دارد. .206

 ( متوازن2  ( مناسب1

 همه درست است( 4  ( مکمل3

 باعث یکی از امراض ذیل است 𝑨کمبود ویتامین  .207

 ( پوکی استخوان2  ( شب کوری1

 ( خونریزی بیره4 ( خونریزی شدید3

 اجزای اصلی غذا عبارت است از: .208

 ( قندها، پروتینها و آب2 ( قندها، منرال ها و ویتامین ها1

 میات( قندها، پروتین ها و شح4 ( قندها، پروتین ها و منرال ها3

 کدام یکی از ویتامین های ذیل منحل در آب است؟ .209

 𝑩( ویتامین 𝑨  2( ویتامین 1

3 )𝑪 4  ویتامین )𝑫 ویتامین 

 کدام یکی از ویتامین های ذیل در بدن ذخیره شده نمیتواند؟ .210

1 )𝑪 ویتامین 2  ویتامین )𝑩 

 ( هیچکدام4  ( هردو3

یکی از ویتامین های ذیل برای داشتن دندان ها و استخوان های سالم کدام  .211

 ضروری است؟

 𝑩( ویتامین 𝑨  2( ویتامین 1

3 )𝑪 4  ویتامین )𝑫 ویتامین 

 در عمل دیدن کدام یکی از ویتامین های ذیل نقش ارزنده دارد: .212

 𝑩( ویتامین 𝑨  2( ویتامین 1

3 )𝑪 4  ویتامین )𝑫 ویتامین 

 ویتامین نور آفتاب  عبارت است از: .213

 𝑩( ویتامین 𝑨  2( ویتامین 1

3 )𝑪 4  ویتامین )𝑫 ویتامین 

 ویتامین ها بیشتر در یکی از موارد ذیل یافت میشود؟ .214

 ( سبزیجات2  ( میوه ها1

 ( همه درست است4 ( محصوالت حیوانی3

 در بدن، احمتاالً یکی از امراض ذیل بروز میکند؟  𝑬در اثر کمبود ویتامین  .215

 ( خونریزی بیره2  ( شب کوری1

 ( مرض پالگرا4  ( سرطان3

 کدام یکی از ویتامین های ذیل از غشاهای حجروی محافظت مینماید؟ .216

 𝑫( ویتامین 𝑬  2( ویتامین 1

 ( همه𝑪  4( ویتامین 3

 در یکی از غذاهای ذیل یافت میشود: 𝑩𝟏تیامین یا ویتامین  .217

 ( لبنیات2  ( بادام زمینی1

 ( شیر4  ( گوشت3

اختن حجرات سرخ خون نقش عمده را ایفا کدام یکی از ویتامین های ذیل در س .218

 میکند:

 𝑩𝟐( ویتامین 𝑩𝟏  2( ویتامین 1

 𝑩𝟏𝟐( ویتامین 𝑩𝟔  4( ویتامین 3

 باعث یکی از امراض ذیل میشود؟ 𝑩𝟑کمبود ویتامین  .219

 ( امراض جلدی2 ( مرض کم خونی1

 ( هیچکدام4  ( مرض پالگرا3

 های ذیل بوجود می آید؟مرض بری بری از اثر کمبود یکی از ویتامین  .220

 𝑩𝟐( ویتامین 𝑩𝟏  2( ویتامین 1

 𝑩𝟏𝟐( ویتامین 𝑩𝟔  4( ویتامین 3

یکی از ویتامین های ذیل برای سالمتی بیره ها ضروری بوده و باعث افزایش  .221

 مقاومت بدن میشود:

 𝑪( ویتامین 𝑩𝟏  2( ویتامین 1

 ( هیچکدام𝑫  4( ویتامین 3

 امینو اسیدها، یکی از ویتامین های ذیل نقش عمده دارد:در تعامالت میتابولیزمی  .222

 𝑪( ویتامین 𝑩𝟔  2( ویتامین 1

 ( همه درست است𝑩𝟑  4( ویتامین 3

 یکی از ویتامین های ذیل در لخته  شدن خون نقش بسزا دارد: .223

 𝑪( ویتامین 𝑩𝟔  2( ویتامین 1

 𝑲( ویتامین 𝑩𝟑  4( ویتامین 3

 اعث تخریبی یکی از قسمت های ذیل بدن میشود:استفاده مدام از الکول ب .224

 ( حجرات معده و مثانه2 ( حجرات جلد و معده1

 ( حجرات عضالتی4 ( حجرات مغز و جگر3

 اسپرین دوایی است که: .225

 ( بر عضالت تاثیر دارد2 ( سبب بی هوشی میگردد1

 ( همه درست است4 ( درد را از بین میبرد3

 مواد ذیل وجود دارد؟کافئین ماده است که در یکی از  .226

 ( قهوه2  ( چای1

 ( هیچکدام4 درست است 2و 1( 3
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 کافئین دارای یکی از تاثیرات ذیل است؟ .227

 ( ضد خستگی2  ( ضد خواب1

 ( همه درست است4 ( افزایش میزان ادرار3

 در ترکیب نوشابه یکی از مواد ذیل است؟ .228

 ( نیکوتین2  ( کوال1

 ( تنباکو4  ( کافئین 3

 چلم دارای کدام یکی از مواد ذیل است: نصوار، سگرت، و .229

 ( نیکوتین2  ( الکول1

 ( همه درست است4  ( کوال3

کشیدن سگرت، جویدن برگ تنباکو و انداختن نصوار یکی از تخریبات ذیل را  .230

 دربدن انسان ایجاد میکند:

 ( افزایش احتمال سرطان مری2 ( تخریب دندانها1

 رست است( همه د4 ( افزایش احتمال سرطان شش ها3

 یکی از مخدرات ذیل از میوه ها و دانه ها استخراج میشود: .231

 ( کوکنار2  ( تنباکو1

 ( الکول4  ( چرس3

 به یکی از معانی ذیل است؟ 𝑨𝒏𝒂𝒍𝒈𝒆𝒔𝒊𝒄اصطالح  .232

 ( ضد تب2  ( ضد درد1

 ( ضد مکروب4  ( ضد التهاب3

 توکسین عبارت است از: .233

 میشود( مواد زهری که توسط بکتریا تولید مثل 1

 ( باعث مریضی در انسان ها میگردد2

 ( باعث مسمومیت های غذایی میگردد3

 ( همه درست است4

 به یکی از وسایط ذیل جلد میتواند مکروب ها را از خود دور کند؟ .234

 ( حجرات جوان جلد2 ( حجرات سفید خون1

 ( عرق4 ( حجرات مرده جلد3

 دان عبارت است از:علم چگونه گی انتقال خواص ارثی از والدین به نوزا .235

 ( فایکولوژی2  ( وراثت1

 ( هیچکدام4  ( سایتولوژی3

 انسان از چه زمانی به اهلی ساختن حیوانات و پرورش نباتات آغاز کرده اند: .236

 ( ده هزار سال قبل2 ( پنج هزار سال قبل1

 ( هیچکدام4 م1930( در سال 3

 پدر علم جنیتیک یکی از اشخاص ذیل است؟ .237

 ارسطو( 2  ( رابرت هوک1

 ( شالیدن4 ( گریگور مندل3

 برای اولین بار قوانین علم وراثت را یکی از دانشمندان ذیل ارایه کرد: .238

 ( شالیدن2 ( فردریک میشر1

 ( هیچکدام4 ( گریگور مندل3

 مندل برای تجارب خود برای اولین مرتبه از کدام نبات استفاده کرد؟ .239

 ( کچالو2  ( لوبیا1

 ( هیچکدام4  ( مشنگ3

 افشانی خودی را به یکی از اصطالحات ذیل یاد میکنند؟گرده  .240

1 )𝑺𝒆𝒍𝒇 − 𝒑𝒐𝒍𝒍𝒊𝒏𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 2 )𝑪𝒓𝒐𝒔𝒔 𝒑𝒐𝒍𝒍𝒊𝒏𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 

3 )𝑷𝒐𝒍𝒍𝒊𝒏𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 4هیچکدام ) 

 کدام یکی از نباتات ذیل میتواند گرده افشانی خودی داشته باشد: .241

 باشد ( نباتاتیکه ساختمان تکثری مونث داشته1

 ( نباتاتیکه ساختمان تکثری مذکر داشته باشد2

 ( نباتاتیکه ساختمان های تکثری مذکر و مونث را داشته باشد3

 ( نباتاتیکه آله تکثری نداشته باشد4

 گرده افشانی توسط یکی از عوامل ذیل صورت میگیرد؟ .242

 ( پرندگان2  ( باد1

 ( همه درست است4  ( حشرات3

 میتواند گرده افشانی کند؟ کدام یکی از حیوانات نیز .243

 ( پشک2  ( سک1

 درست است 2و 1( 4  ( موش3

 نسل اول را به یکی از این حروف یاد میکنند؟ .244

1 )1F  2 )𝑭𝟐 

3 )𝟏𝑭  4 )𝑭𝟑 

اگر نباتات خالص ارغوانی غالب با یک نبات خالص سفید مغلوب تزویج دهیم، در  .245

 نسل اول چه نوع نبات حاصل میشود؟

 ( نبات خالص سفید2 ارغوانی( نبات خالص 1

 ( نبات ناخالص سفید4 ( نبات ناخالص ارغوانی3

در حال حاضر دانشمندان عقیده دارند که هر صفت توسط یکی از این تعداد جین  .246

 ها انتقال میکند؟

 ( دو جین2  ( یک جین1

 ( همه درست است4 ( چندین جین3

تاه باشد کدام یکی از اینها نشان دهنده قد کو 𝒕نشان دهنده قد بلند و  𝑻هر گاه  .247

 نبات قد بلند ناخالص را به نمایش میگذارد:

1 )𝑻𝑻  2 )𝑻𝒕 

3 )𝒕𝒕  4هیچکدام ) 

 جین های جوره رابه یکی از این نامها یاد میکنند: .248

 ( جینوتایپ2  ( الیل1

 ( هیچکدام4  ( فینوتایپ3

 از: اگر دو نبات قد بلند ناخالص تزویج داده شود حاصل آن عبارت است .249

 (1:2)( یک نبات قد بلند و سه نبات قد کوتاه 1

 (2:3)( دو نبات قد بلند و سه نبات قد کوتاه 2

 )3:1(( سه نبات قد بلند و یک نبات قد کوتاه 3

 ( همه نباتات قد بلند خواهد بود4

 در علم وراثت شکل ظاهری عبارت است از: .250

 ( فینوتایپ2  ( جینو تایپ1

 ( الیل4 ( هیترو زایگوس3
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 ساختمان جنیتیکی را به یکی از این نامها در علم وراثت یاد میکنند: .251

 ( هموزایگوس2  ( جینو تایپ1

 ( الیل4 ( هیترو زایگوس3

اگر الیل ها  نسبت به یک صفت مشابه و خالص باشند، موجود زنده را نسبت به  .252

 آن صفت .............. میگویند؟

 ( هموزایگوس2  ( جینو تایپ1

 ( الیل4 زایگوس( هیترو 3

 اگر موجود زنده دارای الیل های ناخالص نسبت به یک صفت باشند آن موجود را: .253

 هیترو زایگوس گویند (2 ( هموزایگوس گویند1

 ( هیچکدام4 ( جینوتایپ میگویند3

 کدام یکی از قسمت های ذیل حجره، به حجره اجازه تکثر را میدهد؟ .254

 ه( هست2  ( سایتوپالزم1

 ( غشای هستوی4 ( غشای حجروی3

 تعداد کروموزم های حجرات انسان عبارت است از: .255

 جوره 23( 2  عدد 24( 1

 درست است 3و 2( 4  عدد 46( 3

 تعداد کروموزم های حجرات جسمی عبارت است از: .256

1 )𝒏 𝟐( 2  کروموزم𝒏  کروموزم 

3 )𝟑𝒏  𝟒( 4 کروموزوم𝒏 کروموزم 

 میباشد: کروموزوم 𝒏کدام یکی از حجرات ذیل دارای  .257

 ( حجرات جنسی مونث 2 ( حجرات جنسی مذکر1

 درست است 2و 1( 4 ( حجرات جسمی3

 یک حجره جنسی دارای چه تعداد میباشد؟ .258

 جوره 23( 2  عدد 23( 1

 عدد 22( 4  جوره 22( 3

 در حجرات جند مونث چند جوره کروموزم جسمی موجود است؟ .259

 جوره 23( 2  جوره 22( 1

 عدد 22( 4  عدد 23( 3

 کروموزوم های جسمی یک حجره را به یکی از نامهای ذیل یاد مینمایند؟ .260

 ( فینوتایپ2  ( اتوزوم1

 ( جینوتایپ4  ( تزویج3

 در حجرات جسمی مونث و مذکر چند جوره کروموزوم جنسی موجود است؟ .261

 جوره 2( 2  جوره 1( 1

 جوره 23( 4  جوره 22( 3

به یکی از این حروف نشان یک جره کروموزوم جنسی در حجرات جنسی مونث را  .262

 میدهد؟

1 )𝒙𝒚  2 )𝒙𝒙 

3 )𝒙𝒙𝒚  4 )𝒙𝒙𝒚𝒚 

یکی از علوم ذیل در باره چگونگی عمل جین ها که کنترول تمام صفات را به  .263

 عهده دارند، بحث میکند؟

 ( مایکولوژی2  ( جنیتیک1

 ( سایتولوژی4  ( انتومولوژی3

تولید رنگ در موها، پوست و  در کدام یکی از این امراض انزایم های که سبب .264

 چشم ها میگردد، ساخته شده نمیتواند؟

 ( مرض خضری2  ( مرض پالگرا1

 درست است 3و 𝑨𝒍𝒃𝒊𝒏𝒐 4 )2( مرض 3

 با یکی از جینوتایپ های ذیل فینوتایپ مشابه دارند؟ 𝑷𝑷جینوتایپ  .265

1 )𝑷𝒑  2 )𝒑𝒑 

 ( هیچکدام4 درست است 2و 1( 3

تزویج گردد و رنگ  𝑷𝑷با مشنگ خالص ارغوانی   𝒑𝒑اگر مشنگ خالص سفید  .266

 گالبی حاصل گردد این حالت نشان دهنده آنست که:

 ( صفت ارغوانی غالب است2 ( صفت سفید غالب است1

 ( هیچکدام4( صفت ارغوانی و سفید کامالً غالب نمیباشد  3

 کروموزوم های جنسی جنس مذکر، عبارت است از: .267

1 )𝒙𝒚  2 )𝒙𝒙 

3 )𝒙𝒙𝒚  4 )𝒙𝒙𝒚𝒚 

 جنس مذکر یکی از گمیت های ذیل را تولید مینماید؟ .268

  گمیت x  2 ) 𝒚( گمیت 1

 ( هیچکدام 𝒚 4و گمیت    𝒙( گمیت 3

 جنس مونث دارای کدام یکی از این کروموزوم های جنسی است؟ .269

1 )𝒙𝒚  2 )𝒙𝒙 

3 )𝒙𝒙𝒚  4 )𝒙𝒙𝒚𝒚 

 مذکر یکجا شود، جنسیت جدید عبارت است از:  𝒚مونث با گمیت  𝒙اگر گمیت  .270

 ( مونث2  ( مذکر1

 ( هیچکدام4  ( خنثی3

 مذکر القاح شود، جنست طفل عبارت است از: 𝒙مونث با گمیت   𝒙هرگاه گمیت  .271

 ( مونث2  ( مذکر1

 ( هیچکدام4  ( خنثی3

برای بار اول توسط کدام یکی از دانشمندان ذیل تشریح   𝑫𝑵𝑨مدل مالیکول  .272

 د؟ش

 ( فرانسس کریک2 ( جیمز واتسن1

 ( هیچکدام4 درست است 2و  1( 3

 رنگ چشم مربوط کدام یکی از مواد ذیل در عنبیه میباشد: .273

 ( کروتین2  ( کلوروفیل1

 ( هموگلوبین4  ( میالنین3

 کدام یکی از رنگ های چشم غالب است؟ .274

 ( رنگ آبی2  ( رنگ سبز1

 ( هیچکدام4  ( رنگ سیاه3

 دارای چه رنگ میباشد؟چشم اکثر مردم  .275

 ( نصواری2  ( سیاه1

 ( میشی4  ( آبی3

 تعداد فینوتایپ های رنگ چشم انسان عبارت است از: .276

 فینوتایپ 9( 2  فینوتایپ 6( 1

 فینوتایپ 4( 4  فینوتایپ 3( 3
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 رنگ جلد را یکی از عوامل ذیل تعیین میکند؟ .277

 ( حرارت محیط2  ( جنیتیک 1

 همه درست است (4  ( نور آفتاب3

اگر تعداد کروموزوم ها در انسان یک عدد بیشتر گردد، انسان به یکی از امراض  .278

 ذیل مبتال میگردد؟

 ( مرض کم خونی داس مانند2 ( دان سندروم1

 ( هیچکدام4 ( مرض خضری3

 را یکی از مالیکول های ذیل میسازد؟ 𝑫𝑵𝑨پته های زینه  .279

 ربنه( قند های پنج کا2 ( گروپ های فاسفیت1

 ( هیچکدام4 ( جوره های قلوی3

سال دارند عبارت از  35الی  30احتمال بروز دان سندروم بین مادرانی که بین  .280

 چند است؟

1 )3500/1  2 )750/1 

 س16/1( 4  1500/1( 3

 احتمال بروز داون سندروم در مادران در کدام سنین بیشتر است؟ .281

 سالگی 35الی  30( 2  سالگی 30( 1

 سالگی 45( باالتر از 4  سالگی 25( 3

 عبارت از: 𝑫𝑵𝑨واحد ساختمانی  .282

 ( نیوکلوتاید ها2  ( پروتین1

 ( گلوکوز4 ( امینو اسید ها3

 به یکی از اشکال ذیل قرار دارد؟ 𝑫𝑵𝑨مدل مالیکول  .283

 ( رشته طول مستقیم2 ( زینه رابری تاب خوره1

 ( تار مانند قات خورده4 ( رشته بیضوی شکل3

ادنین یک سمت همیشه با یکی از قلوی های ذیل در سمت   𝑫𝑵𝑨در مالیکول  .284

 دیگر رابطه هایدروجنی میسازد؟

 ( گوانین2  ( تایمین1

 ( هیچکدام4  ( سایتوزین3

 از انجینری جنیتیک در یکی از موارد ذیل دانشمندان بیولوژی استفاده میکنند؟ .285

 ( تولید دواها2 ( بهبود و تولید مواد غذایی1

 ( همه درست است4 منسوجات( تولید 3

دانشمندان بیولوژی به کمک انجنیری جنیتیک، از بکتریا یکی از ادویه جات ذیل  .286

 را تهیه میکردند؟

 ( انسولین انسانی2  ( اسپرین1

 ( هیچکدام4  ( مورفین3

 در یکی از امراض ذیل انسولین مورد استفاده قرار میگیرد؟ .287

 ( کم خونی2  ( دیابت1

 چرک ( کله4  ( هپاتیت3

 کدام یکی از مواد ذیل با استفاده از انجنیری جنیتیک ساخته میشوند؟ .288

 ( پروتین های خاص2  ( واکسین1

 ( همه درست است4  ( ادویه جات3

 از انجنیری جنیتیک در کدام ساحات استفاده میشود؟ .289

 ( زراعت2  ( طبابت1

 ( همه درست است4( حفظ محیط زیست از آلوده کننده  3

 رای یکی از مواد ذیل است؟برنج طالیی دا .290

 ( بیتا کاروتین2  ( آهن1

 درست است 2و 1( 4  ( آیودین3

امیدوار ترین و جدیدترین تداوی در مقابل بی نظمی های جنیتیکی عبارت است  .291

 از:

 ( تداوی جراحی2 ( تداوی دوایی1

 ( رادیو تراپی4  ( جین تراپی3

 تداوی گردد؟کدام یکی از امراض ذیل میتواند توسط جین تراپی  .292

 ( هیموروئید2  ( هیموفلیا1

 درست است 3و 1( 4 ( نارسایی عضالتی3

 برای تولید برنج طالیی از کدام روش استفاده میشود: .293

 با ترکیب جدید 𝑫𝑵𝑨( 2  ( جین تراپی1

 ( هیچکدام4  ( رادیو تراپی3

علمیکه ارتباط بین موجودات زنده و محیط زیست را مطالعه میکند عبارت است  .294

 از:

 ( اورینتولوژی2  ( ایکتالوژی1

 ( ایکوسیستم4  ( ایکولوژی3

 زیست عبارت است از:عمل متقابل بین موجودات زنده و محیط  .295

 ایکوسیستم (2  ( ایکولوژی1

 درست است 2و 1( 4  ( ایکتالوژی3

 در حقیقت ایکوسیستم عبارت است از: .296

 ( مجموعه جهان غیر زنده2 ( مجموعه جهان زنده1

 ( هیچکدام4 ( مجموعه جهان زنده و غیر زنده 3

 اجزای زنده ایکوسیستم عبارت است از: .297

 ( مصرف کننده گان2 ( تولید کننده گان1

 ( همه درست است4 ( تجزیه کننده گان3

 اجزای غیر زنده ایکوسیستم، شامل مواد ذیل است؟ .298

 ( هوا2  ( خاک1

 ( همه درست است4  ( آب3

 رها یکی از درختان ذیل موجود است؟در جنگل های نورستان و کن .299

 ( ارچه2  ( بلوط1

 ( همه درست است4  ( پسته3

 ایکوسیستم خشکه شامل یکی از این محالت است؟ .300

 ( علف زار ها2  ( جنگالت 1

 ( همه درست است4  ( دشت ها3

 اجزای غیر زنده ایکوسیستم های بحری، عبارت است از: .301

 ( درجه حرارت آب و عمق آب2  ( آب1

 ( همه درست است4( میزان عبور روشنایی آفتاب به آب 3
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 بزرگترین جز اجزای زنده ایکوسیستم بحری، عبارت است از: .302

 ( نهنگ های آبی2  ( دلفین1

 ( سنگ پشت4 ( سنگ های بزرگ3

 پالنکتون ها: .303

 ( با انجام عملیه اوتوتروف هستند2 ( الجی های شناور هستند1

 ( همه درست است4( کوچکترین موجود زنده ایکوسیستم 3

کدام یکی از موجودات ذیل به حیث تولید کننده، اولین حلقه زنجیر غذایی در  .304

 داخل ایکوسیستم بحری را تشکیل میدهد؟

 ( پالنکتون2  ( دلفین1

 ( هیچکدام4 ( نهنگ های آبی3

 ارند؟کدام یکی از حیوانات ذیل در مناطق گرم ابحار زنده گی د .305

 ( دلفین ها2 ( سنگ پشت ها1

 ( همه درست است4  ( ماهی ها3

 کدام یکی از حیوانات ذیل در عمق ابحار در مناطق سرد بسر میبرند؟ .306

 ( نهنگ ها2  ( پالنکتون ها1

 ( همه درست است4 ( کوسه ماهی ها3

 موجودات غیر زنده در ایکوسیستم های آب تازه، عبارت است از: .307

 و سنگ های که در سیر آب است( ریگ 2  ( دشت ها1

 درست است 3و  2( 4  ( آب3

 موجودات زنده ای که انرژی مورد نیاز خود را از شعاع آفتاب میگیرند؟ .308

 ( اوتوتروف2  ( هیتروتروف1

 ( مصرف کننده گان4 ( تجزیه کننده گان3

 بزرگترین و مهمترین موجودات زنده اوتوتروف یکی از موجودات ذیل است؟ .309

 ( حیوانات آبزی2  ( نباتات1

 ( بکتریا4 ( حیوانات خشکه زی3

موجودات زنده یی که زنده گی  شان وابسته به موجودات اتوتروف میباشد،  .310

 عبارت است از:

 ( تولید کننده گان2 ( مصرف کننده گان1

 درست است 3و 1( 4  ( هیترتروف3

 کدام یکی از موجودات ذیل از تجزیه کننده گان محسوب میشوند؟ .311

 ( نباتات عالی2 های سبز ( الجی1

 ( فنجی ها4  ( یوگلینا3

 ارتباط زنجیر های غذایی در یک جمعیت را به یکی از نامهای ذیل یاد میکنند؟ .312

 ( مصرف کننده گان دومی2 ( شبکه های غذایی1

 ( هیچکدام4  ( هردو3

 منابع موجود در کره زمین ......... است .313

 ( محدود2  ( وافر1

 ( بی نهایت4  ( کثیر3

زمانیکه یک حیوان نباتی را میخورد و خودش خوره میشود در حقیقت ..............  .314

 را تشکیل داده است؟

 ( زنجیر غذایی2 ( شبکه غذایی1

 ( هیچکدام4 ( سطح غذایی3

 در یک زنجیر غذایی هر موجود زنده ................. است: .315

 ( زنجیر غذایی2 ( شبکه غذایی1

 ( هیچکدام4 ( سطح غذایی3

316. 𝑻𝒓𝒐𝒑𝒉𝒊𝒄 𝒍𝒆𝒗𝒆𝒍 به یکی از معانی ذیل داللت میکند؟ 

 ( زنجیر غذایی2 ( شبکه غذایی1

 ( هیچکدام4 ( سطح غذایی3

 تنها ماده یی که به اشکال مایع، گاز، و جامد یافت میشود عبارت است از: .317

 ( آب2 ( سودیم کلوراید1

 ( هیچکدام4  ( آکسیجن3

 های ذیل به هوا یا آب بازگشت مینمایند؟اتوم های کاربن به یکی از طریقه  .318

 ( احتراق2  ( تنفس1

 ( همه درست است4  ( فرسایش3

بقایای موجودات زنده که در زیر زمین مدفون گردیده اند بر اثر حرارت و فشار به  .319

 یکی از موارد ذیل تغییر شکل مینمایند؟

 ( گاز طبیعی2  ( زغال سنگ1

 ( همه درست است4  ( تیل3

 جن چند فیصد اتموسفیر زمین را تشکیل داده است؟گاز نایترو .320

 فیصد 78( 2  فیصد 21( 1

 فیصد 12( 4  فیصد 87( 3

کدام یکی از نباتات ذیل نایتروجن هوا را به یکی از مرکب نایتروجن دار  .321

 )نایتریت( تبدیل میکند؟

 ( نخود2  ( لوبیا1

 ( همه درست است4  ( ممپلی3




