
 

 

  (داخل) ٩٨ كنكور

نماييد.مراجعه   ١ Megamaghz.ir اي مشاهده فيلم هاي آموزش زيست شناسي به سايت بر  

  است؟ نامناسبگدام گزينه، براي تكميل عبارت زير 
  »يكي از شرايط ............... گياه است.«
  ايها، افزايش مقدار فشار ريشهافزايش خروج قطرات آب از انتها يا لبة برگ) ١
  هاي هواييامالح در آوندهاي چوبي، مكش ناشي از سطح بخشحركت آب و ) ٢
  هايهاي نگهبان روزنههاي هوايي، جذب آب به دنبال انباشت مواد محلول در ياختهباز شدن روزنه) ٣
  هاي هوايي، كاهش بخار آب در هواي اطرافهاي نگهبان روزنهكاهش خروج آب از منفذ بين ياخته) ٤

  اي دارد؟زنبور برخالف سامانة دفعي در كرم خاكي چه مشخصه سامانة دفعي در
  در دو انتها باز است.) ٢    شود.به روده تخليه مي) ١
  در بخشي از طول با شبكة مويرگي ارتباط دارد. )٤  نزديك به انتها به صورت مثانه در آمده است.) ٣

  شود، صحيح است؟كرة چشم انسان  ميكدام مورد، دربارة سرخرگي كه از محل عصب بينايي وارد 
  كند.ناحية وسط بخش رنگين چشم را تغذيه مي) ١
  شود.ترين الية كرة چشم منشعب ميدر مجاورت داخلي) ٢
  اي قرار دارد.انشعابات آن در مجاورت مايعي غيرشفاف و ژله) ٣
  شود.انشعابات انتهايي آن به پردة شفاف جلوي چشم وارد مي) ٤

هاي جانوراني كه در معرض خطر انقراض قرار دارند، استفاده كوشند تا از نوعي رفتار جهت حفظ گونهزه پژوهشگران ميامرو
  كنند. كدام عبارت، دربارة اين رفتار صحيح است؟

  شود.ي شدن فعال، فقط تحت تأثير پاداش آموخته ميطرد رفتار شهمانن) ١
  ها و اثرهاي محيطي است.كنش ژنهمانند رفتار حل مسئله، حاصل برهم ) ٢
  گردد.ريزي ميپذيري، براساس تجارب گذشته و موقعيت جديد برنامهبرخالف رفتار نقش) ٣
  برخالف رفتار شرطي شدن كالسيك، انجام آن نيازمند يك محرك شرطي يا محرك طبيعي است.) ٤

  است؟ نادرستاي نش دگرهگزينه، در مورد راكدام 
    دهد.وادث طبيعي رخ ميدر اثر ح) ١
  شود.باعث خارج شدن جمعيت از حالت تعادل مي) ٢
  تري دارد.تر تأثير بيشهايي با اندازة كوچكدر جمعيت) ٣
  شود.ماندة جمعيت با محيط مي باعث سازگاري دگره (الل)هاي باقي) ٤

نهايي قند كافت (گليكوليز) و ورود آن به چرخة كربس در هر ياختة غدة سپرديس (تيروئيد) انسان، به منظور تغيير محصول 
  الزم است تا اين محصول ابتدا ...............

  متصل شود. Aدر درون راكيزه (ميتوكندري)، به كوآنزيم ) ٢  توليد كند. ٢COدر راكيزه (ميتوكندري)، ) ١
  توليد نمايد. ATPي راكيزه (ميتوكندري)، در غشاي خارج) ٤  بسازد. NADHدر مادة زمينة ميان ياخته (سيتوپالسم)، ) ٣

  كدام عبارت، در ارتباط با گياهان صحيح است؟
  دار يكنواخت است.هاي آوند الن) ضخامت ديواره در ياخته١
  هاي آوند مارپيچي، صفحة آبكشي وجود دارد.) در ديوارة عرضي ياخته٢
  از بين رفته است.هاي آوند حلقوي (سيتوپالسم) ياخته ) ميان ياخته٣
  جا نمودن شيرة پرورده نقش اصلي را دارند.هاي آوند نردباني، در جابه) ياخته٤

  كدام عبارت، در مورد بخشي از مغز انسان كه در ترشح بزاق و اشك نقش دارد، درست است؟
  شود.اي (ليمبيك) محسوب مية كناره) يكي از اجزاي سامان٢  ) داراي شبكة مويرگي ترشح كنندة مايع مغزي ـ نخاعي است.١
  هاي چهارگانه مغزي است.) حاوي برجستگي٤  هاي عطسه و سرفه قرار دارد.) در مجاورت مركز انعكاس٣
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  شناسيزيست 

Megamaghz.ir  ٢                                                  آموزش برتر، آينده بهتر

  )ي باكتري اشرشياكُالي باشد؟DNAتواند از پيامدهاي وقوع جهش در دنا (چند مورد مي
  الكتوزالف) تغيير در جايگاه فعال آنزيم تجزيه كنندة 

  ب) عدم اتصال مهار كننده به بخشي از ژن
  ج) عدم اتصال الكتوز به نوعي پروتئين

  )مرازپليRNAاز (د) افزايش فعاليت رنابسپار
٤) ٤  ٣) ٣  ٢) ٢  ١) ١  

  كدام عبارت، در ارتباط با ساختار انسولين، درست است؟
  كار رفته است.در ساختار انسولين فعال به C) بخشي از زنجيرة ١
  پيش انسولين وجود دارد. در فقط Bو  A) پيوند شيميايي بين دو زنجيرة ٢
  تر است.، به انتهاي آميني پيش انسولين نزديكAنسبت به زنجيرة  B) زنجيرة ٣
  پيش انسولين حذف گرديده است. Bو  A) در انسولين فعال، بخشي از زنجيره ٤

  است؟ نادرستبار در گروهي از جانوران شكل گرفت. كدام ويژگي، دربارة اين گروه از جانوران سامانة گردشي مضاعف براي نخستين
  شود.ها وارد ميهاي آن) هوا به وسيلة مكش حاصل از فشار منفي به شش١
  زده از سطح بدن است.هاي خارجي بيرونها داراي آبششآن ) الرو٢
  يابد.ها به خون افزايش ميجذب آب از مثانة آنشرايطي، باز) در ٣
  گيرد.ها، از طريق پوست انجام ميتر تبادالت گازي آن) بيش٤

  هاي يك فرد سالم صحيح است؟چند مورد، در ارتباط با كليه
  شود.يالف) در پي حضور نوعي تركيب شيميايي در خون، از حجم ادرار وارد شده به مثانه كاسته م

  شود.هاي مختلف گرديزه (نفرون) منشعب ميب) سرخرگ آوران در اطراف بخش
  طور حتم بر دومين مرحلة ساخت ادرار تأثيرگذار است.ريز بهج) نوعي ترشح درون

  شود.د) به محض ورود مواد به اولين بخش گرديزه (نفرون) فرايند بازجذب آغاز مي
٤) ٤  ٣) ٣  ٢) ٢  ١) ١  

  اي صادق است؟ر مورد ساقة يك گياه علفي دولپهعبارت، دكدام 
  اند.هاي آوندي بر روي دواير متحدالمركز قرار گرفته) دسته٢  ) مرز بين پوست و استوانة آوندي غيرمشخص است.١
  شود.به وضوح ديده مياي است، ) مغز كه بخشي از سامانة بافت زمينه٤  هاي آوندي در سمت خارج بيش از سمت داخل است.) تعداد دسته٣

  دهد؟طور معمول در گوش انسان، با ارتعاش دريچة بيضي، ابتدا كدام اتفاق رخ ميبه
  آيد.) مايع درون بخش حلزوني به لرزش درمي٢  كند.) استخوان چكشي شروع به لرزش مي١
  شوند.درون بخش دهليزي خم ميهاي هاي ياخته) مژك٤  شوند.هاي عصبي باز ميهاي يوني غشاي ياخته) كانال٣

  اي لولة گوارش انسان درست است؟هاي عصبي دستگاه عصبي رودههاي ياختهكدام عبارت، در ارتباط با شبكه
  نمايد.) فقط ميزان ترشح را در بخش روده تنظيم مي٢  كند.اي ديوارة روده نفوذ مي) فقط در الية ماهيچه١
  گيرد.) به ندرت تحت تأثير دستگاه عصبي خودمختار قرار مي٤  دستگاه عصبي خودمختار فعاليت كند.تواند مستقل از ) مي٣

  هاي پوششي پرز روده، چند مورد زير ضروري است؟هاي گلوكز به ياختهدر انسان، به منظور ورود مولكول
  هاي ويژة پروتئيني در غشاي ياختهالف) حضور مولكول
  انتقال دهندة سديم ـ پتاسيم ب) فعاليت پروتئين

  ج) انرژي حاصل از شيب غلظت سديم
  هاي غشاييد) تشكيل كيسه

٤) ٤  ٣) ٣  ٢) ٢  ١) ١  
جانبي گياه افزايش و مقدار نوع ديگري  هايبا قطع جوانة رأسي در ساقة يك گياه جوان، مقدار نوعي هورمون گياهي در جوانه

  ترتيب كدام است؟رأسي ساقه، نقش اين دو هورمون به يافت. در يك گياه داراي جوانة ها كاهش خواهدهورمون در اين جوانه
  هاهاي هوايي ـ رشد طولي ياخته) تأخير در پير شدن اندام٢  زايي) ريزش برگ با تشكيل الية جداكنند ـ تحريك ريشه١
  هاي جديدشد گياه در شرايط نامساعد محيطي ـ ايجاد ياخته) كاهش ر٤  هاي هوايي در شرايط خشكياي ـ بستن روزنه) تحريك تقسيم ياخته٣
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  (داخل) ٩٨ كنكور

نماييد.مراجعه   ٣ Megamaghz.ir اي مشاهده فيلم هاي آموزش زيست شناسي به سايت بر  

اند و در رشد و نمو وجود آمدهزايي و با تقسيم نامساوي سيتوپالسم بههايي كه در طي مراحل تخمكدر انسان، همة ياخته
  ديگر تفاوت دارند.با يكديگر شباهت و از نظر ............... اند، از نظر ............... به يكجنين فاقد نقش

  تن (كروموزوم)هاي همتا ـ تعداد فامينك (كروماتيد)هاي هسته) داشتن فام١
  تن (كروموزوم)هاي هسته)ي هسته ـ تعداد فامDNA) مقدار دنا (٢
  وجود آمدن) تعداد سانترومرهاي موجود در هسته ـ محل به٣
  ) تعداد ميانك (سانتريول)ها ـ عدد كروموزومي٤

  ، صحيح است؟كدام عبارت، دربارة اولين پروتئيني كه ساختار آن شناسايي شد
  ) در تشكيل ساختار  نهايي آن فقط سه نوع پيوند دخالت دارد.١
  تواند به شدت تغيير يابد.) با تغيير يك آمينواسيد، ساختار و عملكرد آن مي٢
  واحد تاخورده است.پپتيدي آن، به صورت يك زير هاي پلي) هر يك از زنجيره٣
  ذخيرة انواعي از گازهاي تنفسي را دارد.هاي فراوان، توانايي دانهن رنگ) با دارا بود٤

  كند؟طور مناسب كامل ميكدام گزينه، عبارت زير را به
تغذيه، انرژي مورد نياز خود  تردهد تا با دفعات كمكند و به جانور امكان مي، ساختاري كه به ذخيرة غذا كمك مي...............در «

  »...............را تأمين كند، 
  ) ملخ ـ در باالي غدد ترشح كنندة آميالز قرار دارد.١
  پردازد.مي يگيري مواد غذاي) گوسفند ـ تا حدود زيادي به آب٢
  تر مواد غذايي دارد.هايي براي خرد كردن بيش) كرم خاكي ـ دندانه٣
  نمايد.مواد غذايي را ابتدا به بخش عقبي معده وارد ميخوار ـ ) پرنده دانه٤

  زايي) در يك فرد بالغ، كدام عبارت درست است؟زايي (اسپرمطور معمول، با توجه به محل تشكيل زامه (اسپرم)ها و مراحل زامهبه
  ديگر متصل هستند.يكزا (اسپرماتوگوني) به هاي زامههاي اسپرماتوسيت ثانويه همانند ياخته) ياخته١
  اي دارند.زا (اسپرماتوگوني) هستة فشردههاي زامههاي زام ياختك (اسپرماتيد) همانند ياخته) ياخته٢
  جا شدن را دارند.هاي زام ياختك (اسپرماتيد)، ابتدا توانايي حركت و جابههاي زامه (اسپرم) برخالف ياخته) ياخته٣
  تن (كروموزوم)هاي تك كروماتيدي دارند.يه برخالف زام ياخته (اسپرماتوسيت) اوليه، فامهاي اسپرماتوسيت ثانو) ياخته٤

  ؟نيستاي از ساختار بافتيِ ديوارة ناي كه در تماس با الية مخاط قرار دارد، صادق در انسان، كدام مورد، دربارة اليه
  ست.هاي خوني و اعصاب ا) داراي رگ٢    ) تعدادي غدد ترشحي دارد.١
  دار دارد.اي مژكهاي استوانه) ياخته٤  اي چسبيده است.) به الية غضروفي ـ ماهيچه٣

  است؟ نادرستكدام عبارت، 
  آيند.ود ميوجدي مغز استخوان بههاي بنياهاي خوني از ياخته) در جنين انسان، همة ياخته١
  پپتيدي تنظيم شود.تواند توسط پروتئيني حاوي چهار رشتة پليخون مي pH) در يك فرد بالغ، ٢
  هاي خوني باشد.تواند منشأ انواع مختلف ياختههاي بنيادي مغز استخوان مي) در يك فرد بالغ، ياخته٣
  يم باشد.اي سهرنگ و بدون هستهاي بيتواند در توليد قطعات ياخته) در جنين انسان، يك  نوع ياختة بنيادي مي٤

  كند؟طور مناسب كامل ميكدام گزينه، عبارت زير را به
  »وجود دارد. ...............در جانداراني كه عامل اصلي انتقال صفات وراثتي به غشاي ياخته، متصل «
  ها)ي آنDNAهاي هيستوني همراه با دنا () است، فقط پروتئين١
  ها)ي آنDNAهمانندسازي در دنا () نيست، فقط يك جايگاه آغاز ٢
  هاي اين عامل، تركيباتي متفاوت، در دو انتهاي هر يك از رشتهت) نيس٣
  ها، پيوند فسفودي استري)ي آنDNA) است، در ساختار هر واحد تكرار شوندة دنا (٤
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  شناسيزيست 

Megamaghz.ir  ٤                                                  آموزش برتر، آينده بهتر

هاي تيره اي (سيتوپالسمي) با دانهياختهكدام عبارت، دربارة نوعي ياخته خوني كه هستة دو قسمتي روي هم افتاده و ميان 
  دارد، درست است؟

  ژن به سرعت تكثير شود.تواند پس از شناسايي آنتي) مي١
  خوار تبديل شود.تواند پس از تغيير، به  نوعي درشت) مي٢
  خطر واكنش نشان دهد.شود تا دستگاه ايمني به مواد بي) در مواردي باعث مي٣
  اندازد.اي را به راه ميريزي شدهنوعي بسپار (پليمر) خود، مرگ برنامه) در مواردي، به كمك ٤

هاي بارز، رنگ با توجه به اين كه صفت رنگ در نوعي ذرت، صفتي با سه جايگاه ژني است و هر جايگاه دو دگره (الل) دارد و دگره
ترتيب د (فنوتيپ)هاي دو آستانة طيف كه قرمز و سفيد هستند بهآورند و رخ نمووجود ميهاي نهفته، رنگ سفيد را بهقرمز و دگره

هايي كه از آميزش دو ذرت با ژن نمود (ژنوتيپ)هاي را دارند، بنابراين ذرت aabbccو  AABBCCژن نمود (ژنوتيپ)هاي 
AAbbcc  وaaBBCC تري دارند؟آيند، از نظر رنگ به كدام ذرت شباهت بيشوجود ميبه  

١ (aaBbCC  ٢ (AABBCc  ٣ (AaBBCc  ٤ (AABbCC  
هاي متفاوت خشكي و دهند و در محيطكدام مورد، ويژگي مشترك همة جانداراني است كه بخش عمدة فتوسنتز را انجام مي

  كنند؟آبي زندگي مي
  رساند.مراز) در طي بيش از سه مرحله، عمل رونويسي را به انجام ميپلي RNAرنابسپاراز ( آنزم) ١
  ها را تحت تأثير قرار دهند.اي، رونويسي ژنتوانند با عبور از طريق غشاهاي درون ياختهعواملي مي) ٢
  تواند به تنهايي نوعي توالي نوكلئوتيدي ويژة شروع رونويسي را شناسايي كند.مراز) ميپلي RNA) رنابسپاراز (٣
  ساخته شوند. اي از رناتن (ريبوزوم)هاجموعهم زمان و پشت سرهم توسططور همتوانند بهها مي) پروتئين٤

  كدام مورد، دربارة هر تار ماهيچة اسكلتي بدن انسان صحيح است؟
  آورد.تر انرژي خود را به روش هوازي به دست مي) بيش١
  ) از به هم پيوستن چند ياخته در دوران جنيني ايجاد شده است.٢
  آيد.از كراتين فسفات به دست ميتر انرژي الزم براي انقباض آن ) بيش٣
  دهد.) مقدار زيادي ميوگلوبين دارد و انرژي خود را به كُندي از دست مي٤

  كند؟طور مناسب كامل ميكدام گزينه، عبارت زير را به
  »شوند.مي ...............كنند، هاي بينايي كه شبكية چشم راست را ترك ميپيام ...............در انسان، «
  ) همه ـ به مركز پردازش كنندة سمت مقابل فرستاده٢  ) همه ـ به نهنج (تاالموس) همان سمت وارد١
  سري نيمكرة همان سمت فرستادهبه لوب پس ) بخشي از ـ ابتدا٤  ) بخشي از ـ قبل از رسيدن به نهنج (تاالموس) متقاطع٣

  اي دارند؟در يك گياه دو جنسي چه مشخصههاي تك الد (هاپلوئيد)ي موجود همة ياخته
  مانند.ديگر متصل باقي مي) پس از تشكيل، به يك١
  شوند.) پس از تشكيل، از نظر ديواره دستخوش تغيير مي٢
  ند.دهقسيم رشتمان (ميتوز) انجام مي) در ابتداي تشكيل، ت٣
  ند.شوهاي دوالدي (ديپلوئيدي) احاطه مي) در زمان تشكيل، توسط ياخته٤

  است؟ نادرستها) ها (يوكاريوتايهستهكدام عبارت، در ارتباط با هو
  )هاي در حال رونويسي را ترجمه نمايند.RNAتوانند رنا () رناتن (ريبوزوم)ها، مي١
  پپتيدهاي تازه ساخته شده، متيونين است.) اولين آمينواسيد در انتهاي آميني پلي٢
  تواند، متفاوت باشد.مورد رونويسي براي دو ژن مي)، رشتة DNA) در يك مولكول دنا (٣
  )هاي پيك، ممكن است در حين رونويسي و يا پس از آن دستخوش تغييراتي گردند.RNA) رنا (٤

  چند مورد از مطالب زير، درست است؟
  هاي حقيقي، ميوه از رشد تخمدان ايجاد شده است.الف) در همة ميوه

  وجود آمده است.هاي كاذب، ميوه از رشد نهنج بهميوهب) در همة 
  اند.وجود آمدهزا و زامه (اسپرم) بههاي بدون دانه، از لقاح ياختة تخمج) بعضي ميوه

  طور كامل تقسيم شده است.ها بهدار، فضاي تخمدان با ديوارة برچههاي دانهد) در بعضي ميوه
٤) ٤  ٣) ٣  ٢) ٢  ١) ١  

١٨٠ 

١٨١ 

١٨٢ 

١٨٣  

١٨٤ 

١٨٥ 

١٨٦ 

١٨٧ 



 

 

  (داخل) ٩٨ كنكور

نماييد.مراجعه   ٥ Megamaghz.ir اي مشاهده فيلم هاي آموزش زيست شناسي به سايت بر  

)، كدام رخ نمود (فنوتيپ) براي رويان RW) بر روي كُالله گل ميموني صورتي (WWي سفيد (گرفتن دانة گردة گل ميمونقرار با 
  و كدام ژن نمود (ژنوتيپ) براي درون دانه (آندوسپرم) مورد انتظار است؟

  WWW) سفيد ـ ٤  WRR) سفيد ـ ٣  RRR) صورتي ـ ٢  WWR) صورتي ـ ١
  اط با سيستم ايمني بدن انسان صحيح است؟كدام عبارت، در ارتب

  كنند.هاي دندريتي، همواره در درون خون فعاليت مي) همة ياخته١
  شوند.هاي سرطاني، توسط سومين خط دفاعي نابود مي) همة ياخته٢
  روند.هاي سفيد از بين ميخواري گويچهزا، با بيگانههمة عوامل بيماري) ٣
  توانند از خون خارج شوند.، ميIIهاي قادر به ترشح اينتروفرون ) همة ياخته٤

  كند؟طور مناسب كامل ميكدام گزينه، عبارت زير را به
  »...............در صورت حضور قند مالتوز در محيط باكتري اشرشياكُالي و به دنبال اتصال فعال كننده به «
  گيرند.رونويسي بر روي توالي افزاينده قرار ميانداز، عوامل ) راه١
  گردد.دهد و از اپراتور جدا مي) مالتوز، مهاركننده تغيير شكل مي٢
  شوند.هاي مربوط به سنتز مالتوز رونويسي ميمراز)، ژنپلي RNA) رنابسپاراز (٣
  گيرد.ايي قرار مي)، اولين نوكلئوتيد مناسب براي رونويسي مورد شناسDNA) توالي خاصي از دنا (٤

  رسد.به انجام مي ...............، ٤Cگياهان  ...............شوند، طور معمول، به هنگام شب باز ميها بهدر گياهاني كه روزنه
  هاي چرخة كالوين به هنگام روز) همانند ـ واكنش١
  ) در هنگام شب٢CO) برخالف ـ دو مرحله تثبيت كربن (٢
  ) جو در تركيبي سه كربني٢COتثبيت كربن () برخالف ـ ٣
  ) در يك نوع ياخته٢CO) همانند ـ دو مرحله تثبيت كربن (٤

  مطابق با شكل زير، كدام عبارت صحيح است؟
  هاي عصبي در ارتباط است.، با رشته٣برخالف بخش  ٢) بخش ١
  ، بيش از يك  نوع رشته پروتئيني دارد.٢همانند بخش  ١) بخش ٢
  ، ساختاري حاوي صفحات بينابيني دارد.٤همانند بخش  ٣بخش ) ٣
  اي اندك دارد.هايي با فضاهاي بين ياخته، ياخته١برخالف بخش  ٤) بخش ٤

  زيست با گياهان صادق است؟هاي همكدام مورد، دربارة دو گروه مهم باكتري
  كنند.مولكولي نيتروژن جو تغيير ايجاد مي) در شكل ٢  شوند.هاي زيرزميني گياه مستقر مي) در بخش١
  آورند.) همة مواد آلي مورد نياز خود را از گياهان به دست مي٤  دهند.هاي مربوط به تثبيت كربن را انجام مي) واكنش٣

  است؟ نادرستاي بدن انسان كدام عبارت، در ارتباط با مراحل انقباض در يك ياختة ماهيچة ذوزنقه
  گردد.تجزيه مي ADPبه  ATP) به دنبال سست شدن اتصال سر ميوزين به اكتين، ١
  شود.به سر ميوزين، اتصال سر ميوزين با رشتة اكتين سست مي ATP) با چسبيدن يك مولكول ٢
  شود.موجود در سر ميوزين، طول ماهيچه كوتاه مي ADP) به دنبال اتصال يك گروه فسفات به مولكول ٣
  رها گرديده است. ADPآورد، مولكول ي كه سر ميوزين، رشتة اكتين را به همراه خود به حركت در مي) در زمان٤

  كدام عبارت، در مورد هر سامانة تبديل انرژي (فتوسيستم) موجود در غشاي يك تيالكوئيد گياه آفتابگردان صحيح است؟
  راه انواعي پروتئين وجود دارد.هاي متفاوتي به هم) در هر آنتن گيرندة نور آن، رنگيزه١
  شود.نانومتر جذب مي ٧٠٠و  ٦٨٠هاي ) توسط دو مركز واكنش آن، حداكثر طول موج٢
  ست.ا دهد كه با دو الية فسفوليپيدي غشاي تيالكوئيد در تماس) همواره به تركيبي الكترون مي٣
  نمايد.به مركز واكنش منتقل مي) تنها با دارا بودن يك آنتن گيرندة نور، انرژي خورشيد را جذب و ٤

١٨٨ 

١٨٩ 

١٩٠ 

١٩١ 

١٩٢ 

١٩٣ 

١٩٤ 

١٩٥ 



 

 

  شناسيزيست 

Megamaghz.ir  ٦                                                  آموزش برتر، آينده بهتر

  توان از نوعي جاندار استفاده كرد، كدام ويژگي، دربارة اين جاندار صادق است؟براي تعيين سرعت و تركيب شيرة پروردة گياه مي
  ) مغز آن، از چند گرة مجزا تشكيل شده است.١
  گردد.دار به قلب باز مي) همولنف آن از طريق منافذ دريچه٢
  دار سامانة دفعي آن، مستقيماً با مايعات بدن ارتباط دارد.دهانة قيف مژك) ٣
  گيرد.هاي كوچك و پراكندة پوستي صورت مي) تنفس آن از طريق برجستگي٤

  كند؟طور مناسب كامل ميچند مورد عبارت زير را به
دستگاه عصبي محيطي است و اين بخش در تنظيم ترشح  ...............عضالت بدن، متأثر از بخش  ...............در انسان، انجام «

  »غدد فاقد نقش است.
  الف) همة حركات ارادي ـ پيكري

  ب) همة حركات غيرارادي ـ خودمختار
  مختاردج) فقط بعضي از حركات ارادي ـ خو

  د) فقط بعضي از حركات غيرارادي ـ پيكري
٤) ٤  ٣) ٣  ٢) ٢  ١) ١ 

  كند؟طور مناسب كامل ميزير را بهكدام گزينه، عبارت 
  »...............هاي ، ماهيچه يا ماهيچه...............در انسان، به منظور انجام هر نوع عمل «
  آيند.اي داخلي، به انقباض درمي) بازدم ـ بين دنده٢  نمايد.دم ـ گردن، به افزايش حجم قفسة سينه كمك مي) ١
  شود.) بازدم ـ شكمي، از نظر طول كوتاه مي٤  شود.گنبدي خارج مي) دم ـ ديافراگم، از حالت ٣

  است؟ نادرستكدام عبارت، در ارتباط با رفتار دگرخواهي 
  ) ممكن است مربوط به افرادي باشد كه نازا هستند.٢    اد گروه است.) فقط به نفع ساير افر١
  اس انتخاب طبيعي برگزيده شده استطور حتم براس) به٤  تواند در بين افرادي رخ دهد كه خويشاوند هستند.) مي٣

تواند عامل انعقادي ود، ميهاي قرمز خدر غشاي گويچه Dبر داشتن پروتئين دارد و عالوه ABدر يك خانواده، مادر گروه خوني 
اگر دختر اين خانواده، فاقد عامل  است. ٨دارد و فاقد عامل انعقادي شمارة  Dو پروتئين  Bرا بسازد و پدر گروه خوني  ٨شمارة 

گروه خوني را بسازد، در اين صورت، تولد كدام فرزند  Aباشد و بتواند فقط كربوهيدرات  Dو فاقد پروتئين  ٨انعقادي شمارة 
  است؟ غيرممكن

  و سالم از نظر فرايند لخته شدن خون D) پسري داراي يك  نوع كربوهيدرات گروه خوني و داراي پروتئين ١
  D) پسري با اختالل در فرايند لخته شدن خون و داراي يك نوع كربوهيدرات گروه خوني و فاقد پروتئين ٢
  و سالم از نظر فرايند لخته شدن خون Dهاي گروه خوني و داراي پروتئين ) دختري داراي هر دو نوع كربوهيدرات٣
  Dهاي گروه خوني و داراي پروتئين ربوهيدرات) دختري با اختالل در فرايند لخته شدن خون و فاقد هر دو نوع ك٤

  كدام عبارت، دربارة هر پادتن موجود در بدن انسان صادق است؟
  گردد.ساز توليد ميهاي پادتنطور مستقيم توسط ياخته) به١
  ژن) متصل شود.گن (آنتيطور اختصاصي به دو مولكول پادبهتواند ) مي٢
  شود.ژن) ابتدا باعث نابودي ياختة بيگانه ميي) در مبارزه با پادگن (آنت٣
  گردد.ها ميژن)هاي محلول، باعث غيرفعال شدن آن) با رسوب دادن پادگن (آنتي٤

شود، ذخيره در يك فرد بالغ، آهن آزاد شده از هموگلوبين در داخل اندامي از بدن كه خون لولة گوارش ابتدا به آن وارد مي
  مورد، دربارة اين اندام صحيح است؟گردد، چند مي

  الف) در توليد كلسترول نقش دارد.
  هاي قرمز خون تأثيرگذار است.ب) بر سرعت توليد ياخته

  نمايد.هاي قرمز را توليد ميهاي بنيادي خود، گويچهج) از طريق ياخته
  هاي آن بسيار زياد است.هاي بافت پوششي در مويرگد) فاصلة ياخته

٤) ٤  ٣) ٣  ٢) ٢  ١) ١  

١٩٦ 

١٩٧ 

١٩٨ 

١٩٩ 

٢٠٠ 

٢٠١ 

٢٠٢ 



 

 

  (داخل) ٩٨ كنكور

نماييد.مراجعه   ٧ Megamaghz.ir اي مشاهده فيلم هاي آموزش زيست شناسي به سايت بر  

  است؟ نادرستكند، طور معمول، كدام عبارت، دربارة نوعي پردة جنيني كه به ديوارة رحم مادر نفوذ ميبه
  يابد.) تحت تأثير نوعي پيك شيميايي توسعه مي٢  شود.) باعث اختالط خون جنين و مادر مي١
  هاي بالستوسيست است.م و تمايز تعدادي از ياخته) حاصل تقسي٤  ) در انتقال مواد مغذي به جنين نقش مؤثري دارد.٣

  هاي بدن انسان درست است؟كدام عبارت، دربارة هر ناقل عصبي تحريك كنندة ماهيچه
  گردد.هايي تجزيه ميپيام، توسط آنزيم پس از انتقال) ١
  گردد.) در پايانة اكسون ياختة پيش سيناپسي توليد مي٢
  شود.در درون ياختة پس سيناپسي متصل مي) به جايگاه ويژة خود ٣
  گردد.) از طريق تأثير بر نوعي پروتئين كانالي، باعث باز شدن آن مي٤

  كند؟طور مناسب كامل ميدر ارتباط با گياهان، كدام گزينه، عبارت زير را به
  »دارند. ...............فقط بعضي «
  ديسه (كلروپالست)ها، كاروتنوئيد ) سبز٢    ) كُريچه (واكوئل)ها، گزانتوفيل١
 ) ديسه (پالست)ها، مقدار فراواني سبزينه (كلروفيل)٤  ) رنگ ديسه (كروموپالست)ها، تركيبات آلكالوئيدي٣

٢٠٣ 

٢٠٤ 

٢٠٥ 


