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 دفترچه سؤاالت زیست شناسی

مدت آزمونتعداد سؤاالت

180 دقیقه40

دفترچه

دفترچه
نوع المپیاد مربوطه را در پاسخنامه پرکنید.1.

بالفاصله پس از آغاز آزمون تعداد سؤاالت داخل دفترچه و وجود همه برگه های دفترچه سؤاالت را بررسی نمایید. در 2.
صورت وجود هر گونه نقصی در دفترچه، در اسرع وقت مسئول جلسه را مطلع کنید.

یک برگ پاسخنامه در اختیار شما قرار گرفته است. مشخصات خود را در کادر های مورد نظر کامل کنید. در صورت ایجاد 3.
هر گونه مغایرتی با ثبت نام اولیه پاسخنامه شما تصحیح نخواهد شد.

برگه پاسخنامه را دستگاه تصحیح می کند، پس آن را تا نکنید و تمیز نگه دارید و به عالوه پاسخ هر پرسش را با مداد مشکی 4.
نرم در محل مربوط عالمت بزنید. لطفا خانه مورد نظر را کامال سیاه کنید.

پاسخ درست به هر سوال 4 نمره مثبت و پاسخ غلط یک نمره منفی دارد.5.

همراه داشتن هرگونه کتاب، جزوه، یادداشت و لوازم الکترونیکی نظیر تلفن همراه و لپ تاپ ممنوع است. همراه داشتن این 6.
قبیل وسایل حتی اگر از آن ها استفاده نشود یا خاموش باشند، تقلب محسوب خواهد شد. 

توضیحات مهم 
 استفاده از ماشین حساب مجاز است.
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1. کدام یک از هورمون های زیر اثرات آنتاگونیست با یکدیگر دارند؟

2( سیتوکینین و اکسین 1( ژیبرلین و اکسین
4( ژیبرلین و آبسیزیک اسید 3( آبسیزیک اسید و اتیلن

5( گزینه 2 و 4

DNA نمایــش داده شــده در زیــر،  dNTP و یکــی از مولکولهــای  2. محلولــی حــاوی یــک DNA polymerase، چهــار نــوع 
iPP تولیــد میشــود؟ وجــود دارد. در صــورت وجــود کــدام مولکــول )مولکولهــا( 

 , , ,   c d e f  )1
  ,  c e  )2

 , ,  c e f  )3

,  e f  )4
5( همه موارد

: )  Allee effect 3. اثر آله )

1( جمعیتی را که برای بقا و تولیدمثل بیش از حد کوچک شده است، توصیف می کند.
2( جمعیتی را که برای بقا و تولیدمثل بیش از حد بزرگ شده است، توصیف می کند.

3( جمعیتی را که زیستا است و در اندازه ای برابر با ظرفیت محیط پایدار است، توصیف می کند.
4( جمعیتی را که اندازه ای بیش از ظرفیت محیط دارد، توصیف می کند.

5( جمعیتی را که با میانگینی برابر با نصف ظرفیت محیط در نوسان است، توصیف می کند.

4. در ارتباط با زنجیره ی انتقال الکترون، کدام یک از عبارات زیر صحیح است؟

NADH کم تر است. III نسبت به  i.  پتانسیل احیاء کمپلکس 

ii.  یکی از کمپلکس های زنجیره ی انتقال الکترون در چرخه ی کربس هم ایفای نقش می کند.

O2 در سلول افزایش می یابد. ATP سنتاز را مهار کند، مصرف  iii.  در صورتی که سمی

 ATP O2 افزایــش و تولیــد  در صورتــی کــه توســط ســمی شــیب غلظــت پروتــون را از بیــن ببریــم مصــرف   .iv

ــد. ــش می یاب کاه

تمام پروتئین های درگیر در زنجیره ی انتقال الکترون غشاگذر هستند.  .v

 , ,ii iii v  )5  ,ii iv  )4   , ,i iv v  )3  , ,i iii iv  )2  , ,i ii iii  )1
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5. کالدوگرام هایی که بر اساس سیستماتیک مولکولی هستند، برای دسته بندی تاکسون ها از ......... استفاده می کنند.

2( الگوی نموی جنینی 1( مورفولوژی
4( جهش های ژن های همولوگ 3( مسیرهای متابولیک

5( وجود ژن های آنالوگ

lineage ( منتهــی بــه طنابــداران  derived  ( اصلــِی تبــار ) trait یــا  apomorphy 6. کــدام گزینــه در مــورد صفــات اشــتقاقی ) 
و مشــتقات ایــن صفــات صحیــح اســت؟

1( آثار این آپومورفی ها در دیسک های ستون فقرات انسان دیده می شود.
ــوش  ــاخت قســمت هایی از گ ــتقاقی در س ــات اش ــن صف ــای حاصــل از ای ــداران، بخش ه ــی طناب ــان در برخ 2( طــی زم

ــد. ــش پیداکردهان نق
3( طنابداران تنها گروهی از جانوران هستند که طناب عصبی تو خالی دارند.
4( طنابداران تنها گروهی از جانوران هستند که طناب عصبی شکمی دارند.

5( همه موارد

HindIII را بــه مــدت 10  DNA توســط آنزیــم  7. در آزمایشــی، محلولهــای حــاوی قطعــات حاصــل از بــرش یــک مولکــول 
DNA در تمامــی محلولهــا  run کردیــم. مقــدار  C65 حــرارت دادیــم و ســپس آن هــا را بــر روی ژل آگاروز  دقیقــه در دمــای 
ــرات مشــاهده  ــد کــه کــدام گزاره)هــا( تغیی ــن کنی ــر ژل، تعیی ــه تصوی ــا توجــه ب ــوده اســت. ب ng 500  ب ــف(  )ســتونهای مختل

ــی توضیــح میدهــد. ــه خوب شــده در ســتون ها را ب

1( از راست به چپ غلظتهای افزاینده نمک داشتیم.
2( از راست به چپ غلظتهای افزاینده اتانول محلول داشتیم.

3( از چپ به راست غلظتهای افزاینده اتانول محلول داشتیم.

Mg کاهش یافته است. +2 4( از راست به چپ غلظت
5( بیش از یک گزینه درست است.

8. کدام یک از عبارات زیر صحیح است؟

1( انسان می تواند اسیدهای چرب و مشتقات آن را به کربوهیدرات تبدیل کند.
2( استیلکوآ وارد شده به چرخه کربس می تواند جهت ورود به مسیر بیوسنتز قندها استفاده  شود.

3( گیاهان می توانند از استات جهت تامین انرژی و ساخت کربوهیدرات مورد نیاز خود استفاده کنند.

NADH تولید شده در کاتابولیسم می تواند در بیوسنتز اسیدهای چرب و گلوگز مورد استفاده قرار بگیرد.  )4
5( گزینه 1 و 2

23.1

9.4

6.6

4.3

2.3

2.0

Kb1 65432ladder
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9. مهم ترین نقش چرخه کربس در تنفس سلولی کدام مورد است؟

1( تامین حد  واسط های چرخه ی کربس که برای متابولیسم سلول مورد نیاز هستند.

CO2 2( خارج کردن 
3( برداشت الکترون های پرانرژی از مولکول های آلی

Acetyl اضافی CoA− 4( مصرف 
 ATP 5( تامین 

10. بــا توجــه بــه نمــودار زیــر، کــدام  یــک از گزاره هــای زیــر صحیــح اســت؟ )محــور افقــی: درصــدی از لولــه پروگزویمــال کــه 
مایــع طــی کــرده اســت، و محــور عمــودی: نســبت غلظــت مــاده ی مــورد نظــر مایــع توبولــی بــه غلظــت آن در پالســما(

Cl در لوله پروگزیمال ترشح می شود. −  .i

غشای سلول های لوله پروگزیمال در سمت  .ii

      لومینال دارای مقدار زیادی آکوآپورین است.

اکثر گلوکز فیلترشده در نیمه اول لوله پروگزیمال   .iii

      باز جذب می شود.

pH مایع پیوسته افزایش در طول لوله پروگزیمال   .iv

      می یابد.

 ,i iii  )5  , ,ii iii iv  )4 ,ii iii  )3 , ,i ii iii  )2 ,i ii  )1

11. کدام یک از گزاره های زیر در ارتباط با اکسین صحیح نیست؟

ــه ســلول دیگــر منتقــل شــده و  1( تنهــا هورمــون گیاهــی اســت کــه توســط انتقال دهنده هــای غشــایی از ســلولی ب
انتقــال قطبــی دارد.

2( سبب تمایز آوندهای چوبی می شود.
3( در ریشه و ساقه همواره محرک رشد و طویل شدن یاخته ها است.

4( در غلظت های باال محرک تولید اتیلن است.
callus ( می شود. 5( موجب ریشه زایی در کالوس )
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12.در رابطه با آلدوسترون کدام یک از گزاره های زیر صحیح است؟
+Na  پالسما می شود. افزایش آلدوسترون باعث افزایش غلظت   .i

+K  پالسما می  شود. افزایش آلدوسترون باعث کاهش غلظت  .ii

+Na در خون می تواند به طور مستقیم ترشح آن را افزایش دهد. کاهش   .iii

+Na  در بدن است.  پرقدرت ترین هورمون احتباس   .iv

 , ,  iv ii i  )5 ,  iii ii  )4  , ,  iii ii i  )3 , , iv iii ii  )2 , , ,   iv iii ii i  )1

13.کدام گزاره صحیح است؟

1( اینترون ها میتوانند به هر طولی باشند.
ها )که در پیرایش اینترونها نقش دارند( را افزایش میدهند. snRNA 2( ویروس ها فعالیت 

insertion )افزایــش( 5 نوکلئـوتیـــدی در محــل 50− یــک ژن یوکاریـــوتی بر بیان آن توســـط  3( اثـــر یــک جهـــش 
RNA   بیــش از اثــر یــک جهــش 10 نوکلئوتیــدی اســت. polymerase II

DNA   یک جهش کشنده است. polymerase I 4( جهش در فعالیت #3%#5 اگزونوکلئازی آنزیم 
5( هیچکدام از گزارهها صحیح نیستند.

14.چرا جنگل های استوایی بارانی که درختانشان قطع می شوند خاک فقیری دارند؟

1( بستر صخره ای مناطق استوایی فسفر کمی دارد.
2( قطع درختان باعث مرگ باکتری های تثبیت کننده نیتروژن می شود.

3( بیشتر مواد موجود در اکوسیستم از طریق درختان قطع شده از اکوسیستم خارج می شوند.
4( ظرفیت مبادله کاتیون خاک این جنگل ها به دلیل قطع درختان برعکس می شود.

5( فرسایش زیاد در این جنگل ها.

15.بادرنظرگرفتناصولترمودینامیکگزارهنادرستکداماست؟

کم تر می شود. ATP Mg  در محیط، تغییر انرژی آزاد تجزیه  +2 1( در صورت حضور
کاهش می یابد. ATP ATP سلول تغییر انرژی آزاد تجزیه  2( در صورت کاهش غلظت 

 ADP AMP حساســیت بیش تــری دارد تــا غلظــت هــای  3( ســلول بــرای تنظیــم مســیرهای کاتابولیســم بــه غلظــت
. ATP و

ــز ــش هیدرولی ∆G واکن ــدازه  ــم، ان ــل کنی ــر منتق ــت کم ت ــا قطبی ــی ب ــه محیط ATP را از آب ب ــه  ــی ک 4( در صورت
می شــود. کم تــر  ATP

5( هیچ کدام
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16. به نظر شما هرکدام از موارد زیر به ترتیب شبیه کدامیک از انواع مختلف سیگنالینگ بین سلولی است؟

یک مکالمه تلفنی، حرف زدن با افراد حاضر در یک جمع، یک آگهی رادیویی، حرف زدن با خود

1( اتوکراین، پاراکراین، اندوکراین، سیناپسی
2( سیناپسی، پاراکراین، اندوکراین، اتوکراین

3( سیناپسی، اندوکراین، پاراکراین، اتوکراین

4( اتوکراین، سیناپسی، اندوکراین، پاراکراین
5( اندوکراین، سیناپسی، اتوکراین، پاراکراین

17. در مورد حبابچه ای با فشارهای نشان داده شده در نمودار )با عالمت ضربدر(، کدام یک از گزاره ها صحیح هستند؟

حبابچه می تواند در قله ریه باشد.  .i

O2 بیش تری نسبت به حبابچه های نرمال دارد. فشار   .ii

دارای جریان خون بیش تری نسبت به حبابچههای نرمال است.  .iii

در این حبابچه، شنت فیزیولوژیک صورت می گیرد.  .iv

 , ,iv ii i  )5  ,iii ii  )4  ,ii i  )3  , ,iv iii ii  )2 , ,i ii iii  )1

DCMU بــرای گیاهــان یــک ســم محســوب می شــود چرا کــه جلــوی تولیــد اکســیژن و فتوســنتز را می گیرد.  18. مــاده ای بــه نــام 
) دریافــت  ) Plastoquinone PQ بــا ایــن حــال، در صــورت اضافه کــردن یــک گیرنــده الکتــرون مصنوعــی کــه الکترون هــا را از 
DCMU کــدام  ــه نظــر شــما  ــان متوقــف اســت. ب ــی کــه فتوســنتز همچن ــه می شــود درحال ــد اکســیژن از ســر گرفت ــد، تولی کن

گــروه یــا کدام یــک از اجــزای سیســتم فتوســنتزی را مختــل می کنــد؟

2( یکی از آنزیم های چرخه کالوین 1( روبیسکو
4( زنجیره انتقال الکترون در کلروپالست I 3( یکی از آنزیم های فتوسیستم 

II 5( یکی از آنزیم های فتوسیستم 
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19.در رابطه با شریانچه های آوران و وابران کدام گزینه صحیح نیست؟ 

GFR )نرخ فیلتراسیون گلومرولی( می شود. 1(  افزایش مقاومت شریانچه آوران همیشه باعث کاهش 

RBF )جریان خون کلیوی( می شود. 2(  افزایش مقاومت شریانچه وابران همیشه باعث کاهش 

GFR می شود. 3(  افزایش مقاومت شریانچه  وابران همیشه باعث افزایش 
RBF می شود. 4(  افزایش مقاومت آوران همیشه باعث کاهش 

5(  بیش از یک مورد نادرست است.

20. کدام یک از گزاره های زیر درباره ی میوه ها صحیح است؟

نارگیل برای پراکنش توسط آب سازگاری یافته است.  .i

انجیر و توت فرنگی هر دو از تخمدان های مجزای چندگل در قالب یک میوه مرکب به وجود می آیند.  .ii

exocarp ( میوه است. قسمت سخت خارجی هسته هلو همان برون بر )  .iii

silique ( است. میوه ی خانواده خردل از نوع خورجین )  .iv

 , ,ii iii iv  )5  , ,i iii iv  )4  ,iii ii  )3 ,iii i  )2  ,ii i  )1

21.با توجه به نمودار زیر در رابطه با ترشحات بزاق کدام گزاره ها صحیح است؟

بزاقی که قبل از غذا ترشح می شود، pH پایین تری دارد.  .i

تحریک شدید ترشح بزاق موجب هایپوتونیک شدن بزاق می شود.  .ii

علت افزایش غلظت+Na، ترشح آن در مجاری بزاقی است.  .iii

ــه ترکیــب ترشــحات ســلول های آســینار شــباهت  ــزاق بیشــتر باشــد، ترکیــب آن ب ــان ب هــر چــه ســرعت جری  .iv

می کنــد. پیــدا  بیش تــری 

 , , ,iv iii ii i )1

, ,iv iii ii )2

 , ,iv iii i )3

 ,iii ii  )4

,iv i  )5
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22.در یک میتوکندری فعال مسیر اکثر الکترون ها کدام یک از موارد زیر است؟

، اکسیژن ATP ، فسفریالسیون اکسیداتیو،  NADH 1( گلیکولیز، 
 ATP ، زنجیره ی انتقال الکترون،  FADH2 2( چرخه کربس، 

، اکسیژن ATP 3( زنجیره ی انتقال الکترون،  چرخه کربس، 
، اکسیژن NADH  ، ATP 4( پیرووات، چرخه کربس، 

، زنجیره ی انتقال الکترون، اکسیژن NADH 5( چرخه کربس، 

23.کدام گزاره در مورد پرندگان صحیح نیست؟

1( جریان هوا در دستگاه تنفسی پرندگان دو طرفه نیست.
2( مثانه ندارند.

3( پرهای آنها از عناصر ساختاری مشابه با فلسهای خزندگان تشکیل یافته است.                                                                    
4( نیاز به پرواز در آنها موجب تکامل پر شد.

5( بیش از یک مورد صحیح است.

( و چرخــه ای )از  NADPH 24.همان طورکــه می دانیــد حرکــت الکترون هــا در غشــای تیالکوئیــد بــه دو شــکل خطــی )از آب بــه
b و دوبــاره بــه فردوکســین( صــورت می گیــرد. یکــی از وظایــف پیشــنهادی بــرای مســیر چرخــه ای  f6 فردوکســین بــه ســیتوکروم 
ــر  ــور(. کدام یــک از آزمایش هــای زی ــل آســیب اکســیداتیو ناشــی از ن photoprotectivity می باشــد )محافظــت در مقاب ــرون  الکت

می توانــد ایــن موضــوع را نشــان دهــد؟

1( استفاده از ارگانیسم های جهش یافته ای که بتوانند رشد کنند ولی قادر به اجرای مسیر چرخه ای الکترون نباشند.

2( اســتفاده از گیاهانــی کــه قــادر بــه اجــرای هــر دو مســیر چرخــه ای، خطــی و یــا یکــی از آن هــا هســتند و ارزیابــی شــدت         
ــور. ــف ن ــای مختل ــول موج ه ــدت ها و ط ــا در ش ــنتز آن ه فتوس

3( استفاده از باکتری هایی که فقط مسیر چرخه ای دارند و یافتن فراوانی جهش در شدتهای مختلف نور.

4( استفاده از باکتری هایی که فقط مسیر چرخه ای دارند و یافتن تعداد و انواع رنگیزه های فتوسنتزی آن ها.

ــول  ــه در ط ــیداتیو( ک ــیب اکس ــیبی )آس ــدار آس ــری مق ــد و اندازه گی I دارن ــتم  ــط فتوسیس ــه فق ــی ک ــتفاده از گیاهان 5( اس
موج هــای مختلــف میبیننــد.
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25.کدام یک از موارد زیر در مورد دیواره ی سلولی باکتریایی غلط است؟

1( از نظر ساختار بیوشیمیایی با دیواره سلول های گیاهی متفاوت است.
2( از ترکیدن سلول در محیط های هایپرتونیک جلوگیری می کند.

3( از خشک شدن سلول در محیط های هایپرتونیک جلوگیری می کنند.
4( از نظر عملکرد شبیه دیواره سلولی بسیاری از آغازیان، قارچ ها و گیاهان است.

5( از جنس پپتیدوگلیکان است.

26.کدام یک از ساختارهای زیر جزو گامتوفیت گیاهان نهان دانه است؟

5( بساک 4( پرچم  3( تخمدان  2( لوله گرده 1( تخمک نابالغ 

27.رژیم غذایی غنی از پروتئین ...

GFR را افزایش، توانایی تغلیظ ادرار را کاهش می دهد.  )1
GFR را افزایش، توانایی تغلیظ ادرار را افزایش می دهد.  )2
GFR را کاهش، توانایی تغلیظ ادرار را کاهش می دهد.  )3
GFR را کاهش، توانایی تغلیظ ادرار را افزایش می دهد.  )4

GFR ندارد. 5(  تاثیری بر 

)a,b,c,d,e :زیر در ژل الکتروفورز آگاروز سریعتر حرکت می کند؟ )از چپ به راست DNA 28.کدام یک از مولکولهای 

 e  )5  d  )4  c  )3  b  )2  a   )1

land ( شــامل بقیــه گزینه هــا می شــود )محــرک و سرچشــمه  29.کدامیــک از مــوارد زیــر از نظــر تاثیــر بــر اقلیم هــای خشــکی )
وقایع دیگر است( ؟

2( جریان های اقیانوسی 1( گرم شدن غیریکنواخت سطح زمین توسط خورشید
4( تبخیر آب در اقیانوس ها 3( چرخش زمین به دور محورش

5( مسیرها و الگوهای کالن وزش باد
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ــوا  ــدام ه ــات ک ــان دهنده ی ترکیب ــب نش D به ترتی C و   ، B  ، A ــتون های  ــک از س ــر ی ــل، ه ــدول مقاب ــه ج ــه ب ــا توج 30. ب
ــا( ــار دری ــد؟ )در کن می باش

2( جو، مرطوب، بازدمی، حبابچه ای 1( جو، بازدمی، حبابچه ای، مرطوب
4( جو، مرطوب، حبابچه ای، بازدمی 3( جو، بازدمی، حبابچه ای، مرطوب

5( جو، حبابچه ای، مرطوب، بازدمی

31. کدام یک از گزینه های زیر درست نیست؟

frP کاهش می یابد. 1( در گیاهانی که در سایه قرار می گیرند، غلظت 
2( اگــر در فصــل پاییــز، یــک گیــاه روز کوتــاه را در اواســط شــب در معــرض یــک فــالش نــوری قرمــز و ســپس قرمــز دور قــرار 

ــد. ــم، گل نمی ده دهی
3( فیتوکروم ها در فوتوتروپیسم نقش ندارند.

rP تبدیل شود. frP می تواند در تاریکی به   )4
5( گزینه 2 و 3

32. در مورد ریشه)منشا( سلول های سرطانی در بدن یک فرد کدام گزینه درست است؟

1( منشا آن ها سلول های مختلف دارای جهش است )پلی کلونال(.
ــی و ...  ــروق لنف ــی، ع ــروق خون ــال(. ع ــتند )منوکلون ــترک هس ــا مش ــک منش ــور دارای ی ــلول های توم ــر س 2( بیش ت

ــند. ــته باش ــور ممکــن اســت منشــا غیر ســرطانی داش ــود در توم موج
3( همه ی سلول ها دارای یک منشا هستند )منوکلونال(.

4( تعدادی از سلول ها جهش یافته اولیه باعث سرطانی شدن سلول های اطراف می شوند )پلی کلونال(.
ــاوت  ــا منشــاهای متف ــی ب ــه از بخشهای ــاد ســلول های غده هــای ثانوی ــه احتمــال زی 5( در صــورت ایجــاد متاســتاز ب

تشــکیل مییابنــد.

33. کدامیک از موارد زیر مهمترین تهدید مستقیم برای تنوع زیستی است؟

1( افزایش کربندیاکسید اتمسفر
2( تخریب الیه اوزون

3( مصرف بیش از حد منابع مربوط به برخی از گونه ها )شکار، ماهی گیری و ...(
)habitat destruction( تخریب محیط های زندگی جانداران )4

5( گونه های فرصت طلب
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DNA بــه 2 صــورت خــود بــه خــودی )بــدون دخالــت عوامــل خارجــی( و غیــر خــود بــه خــودی  34. میدانیــد کــه جهشهــا در 
EMS و ... ( اتفــاق می افتنــد. یکــی از رایجتریــن جهشهــای  UV، عوامــل آلکیلــه کننــده  مثــل  )ناشــی از عواملــی ماننــد اشــعه 
 AP ــای  ــن محله ــت. چنی ــن( اس ــد پیریمیدی ــی )فاق ــن( و آپیریمیدین ــد پوری ــی )فاق ــای آپورین ــاد محله ــودی ایج خودبهخ
ســلول شناســایی و ترمیــم میشــوند. در یــک ســلول دیپلوئیــد انســان، روزانــه تقریبــا 20000  DNA توســط سیســتمهای ترمیــم 
DNA بــه صــورت خــود بــه خــود شکســته میشــوند. نیمــه  عــدد از 6 میلیــارد پیونــد گلیکوزیــدی )بیــن قنــد و بــاز نیتــروژن دار( 

عمــر ایــن پیونــد چنــد ســال اســت؟

 570 )5  380 )4  256 )3  512 )2  240  )1

C به ترتیب چه متغیرهایی می توانند باشند؟ B و   ، A 35. با توجه به نمودار های زیر در مورد عملکرد ریه 

2( فشار حبابچه ای، جریان، حجم ریه 1( حجم ریه، فشار جنب، فشار حبابچه ای
4( حجم ریه، جریان، فشار حبابچه ای 3( فشار جنب، جریان، فشار حبابچه ای

5( فشار جنب، فشار حبابچه ای، جریان

36. عامل اصلی تعیین کننده طول چرخه سلولی در سلولهای یوکاریوتی کدام است؟

1( طول ژنوم
2( زمان الزم برای رشد سلول تا حجم دو برابر

3( وجود ریزمغذی های الزم در محیط
4( عوامل تنظیم کننده از جمله شرایط محیط و سیگنالینگ بین سلولی

5( حجم عادی سلول آن ارگانیسم

D به ترتیب چه موادی می توانند باشند؟ C  و   ، B  ، A 37. با توجه به نمودار زیر در رابطه با ترشحات لوزالمعده 

−Cl ، آمیالز ، K+ ، HCO −
3  )1

K+ ،Cl−  ، HCO −
3 2( آمیالز، 

K+ ،Cl− ، آمیالز،  HCO −
3  )3

Cl− ، HCO −
3 ، K+ 4( آمیالز، 

HCO −
3 −Cl، آمیالز،  ، K+  )5
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38. کدام یک از عبارات زیر صحیح است؟

1( الیــه آلــورون خارجیتریــن الیــه آلبومــن اســت کــه در هنــگام شــروع جوانــه زنــی دانــه ژیبرلیــک اســید تولیــد 
می کنــد.

2( هنــگام رویــش دانــه نخــود و لوبیــا ســاقه اولیــه بــه شــکل قــالب از خــاک خــارج می شــود کــه حاصــل از رشــد 
هیپوکوتیــل )محــور زیــر لپــه( اســت.

ــا      ــه های نا به ج ــرانجام ریش ــی س ــود ول ــارج می ش ــز خ ــرعت از کولئوری ــه س ــه ب ــه اولی ــی ریش ــان گندم 3( در گیاه
adventitious ( جایگزیــن آن می شــوند. (

ــان  ــی گیاه ــود و در برخ nucellus ( ایجــاد می ش ــورش ) ــه از پارانشــیم خ ــره ای اســت ک ــت ذخی ــپرم باف 4( پریس
ــود. ــن می ش ــن آلبوم جایگزی
        5( دانه لوبیا فاقد آلبومن است. 

39. نمــودار مقاومــت مجــاری هوایــی ریــه )محــور عمــودی( در مقابــل نســلهای متوالــی مجــاری هوایــی ریــه )محــور افقــی( 
ــری دارد؟ ــباهت بیش ت ــر ش ــای زی ــک از نموداره ــه کدامی ب

40. چرا جوامع زیستی در مناطق استوایی نسبت به جوامع مناطق معتدله و قطبی تنوع بیش تری دارند؟

disturbance از جانب انسان ها قرار گیرند، کم تر است. 1( احتمال این که این جوامع تحت تاثیر 
2( انگل های کم تری در این جوامع یافت می شوند.

3( عرض جغرافیایی کم تر این جوامع.
4( سن این جوامع معموال نسبت به جوامع معتدله یا قطبی بیش تر است.

5( کنام های بیشتر موجود در جوامع قطبی و معتدله موجب ناپایداری این جوامع می شود.

مقاومت

نای

(3 (2 (1(4(5
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