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 ١

                      ۲شيمي 

   داراي چند اوربيتال هم انرژي است؟dي  زير اليه‐۱
  ۱(۵  ۲(۶  ۳(۴  ۴(۳  

  آيد؟ سيليسيم جزو كدام گروه عنصرها به حساب مي‐۲
  قليايي خاكي)۴  شبه فلزها)۳  نافلزها)۲  فلزها)۱  

122آرايش الكتروني نوشتاري  ‐۳ 221 pssمعرف كدام عنصر است؟  
  ۱(B ۲(Be ۳(C ۴(Li 

  .هستند. . . . . . . . .  و دماي اتاق به صورت atm۱بيشتر نافلزها در فشار ‐۴
  گاز)۴  مايع)۳  جامد)۲  امولسيون)۱  

  .گويند ي داخلي مي ها در حال پر شدن است، عنصرهاي واسطه آن. . . . . . . . . ي  به عنصرهايي كه زير اليه‐۵
  ۱(p ۲(d ۳( f ۴(s 

  ار توسط كدام دانشمند ارائه شد؟د مدل اتم هسته‐۶
  جوزف تامسون)۴  جورج استوني)۳  ل فاراديكماي)۲  ارنست رادرفورد)۱  

  .دهد تشكيل مي. . . . . . . . . . بيشتر حجم اتم را ‐۷
  نوترون)۴  پروتون)۳  الكترون)۲  فضاي خالي)۱  

   به ترتيب كدام است؟p و sهاي  هاي موجود در زير اليه بيتالرشكل او‐۸
  دمبلي و دمبلي)۴  كروي و كروي)۳  كروي و دمبلي)۲  مبلي و كرويد)۱  

        تشريح و فيزيولوژي

  شود؟ كدام هورمون باعث عالئم فحلي در حيوان ماده مي‐۹
 FSH)۴  استروژن)۳  تستوسترون)۲  پروژسترون)۱  

  مركز خواب در كدام قسمت از دستگاه عصبي است؟‐۱۰
  پي تاالموسا)۴  ساقه مغز)۳  تاالموس)۲  هيپوتاالموس)۱  

  ي معده قرار دارد؟ ها در كدام اليه ي اسيد كلريدريك و آنزيم غدد توليد كننده‐۱۱
  سروزي)۴  اي ماهيچه)۳  زير مخاطي)۲  مخاطي)۱  

  شود؟ ي كدام عضو كنترل مي غلظت يون كلسيم در خون به وسيله‐۱۲
  روئيد ي تي غده)۴  مغز زرد استخوان)۳  ي پاراتيروئيد غده)۲  مغز قرمز استخوان)۱  

  كدام بافت بدن فاقد مجاري لنفي است؟‐۱۳
  سيستم ادراري)۴  ها استخوان)۳  ها ماهيچه)۲  سيستم عصبي)۱  

  شود؟ ي تخم مرغ در چه قسمتي از دستگاه تناسلي مرغ ساخته مي ي رقيق و دو غشاي پوسته سفيده‐۱۴
  زهدان)۴  ماگنوم)۳  شيپور)۲  ايستموس)۱  

  كند؟ ليدمثل مي ماهي در تمام مدت سال تو كدام‐۱۵
  آال قزل)۴  ماهي سفيد)۳  تيالپيا)۲  كپور)۱  

  نمايد؟ كدام هورمون ميزان آب بدن را كنترل مي‐۱۶
  پاراتورمون)۴  تيروتروپين)۳  وازوپرسين)۲  اكسي توسين)۱  

  گيرد؟ ي كدام عامل صورت مي حمل اكسيژن در خون به وسيله‐۱۷
  لنف)۴  پالسما)۳  هموگلوبين)۲  سفيدگلبول  )۱  
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 ٢

   بين دهليز و بطن چپ چه نام دارد؟ ريچهد‐۱۸
  ميترال)۴  نيمه هاللي)۳  لتي سه)۲  آئورتي)۱  

         ماتغديه د

   گيرد؟ دفع كلسيم عمدتاًَ از كدام طريق صورت مي‐۱۹
  تنفس)۴  عرق)۳  ادرار)۲  مدفوع)۱  

  شود؟ هاي شديد كمبود مي لتهاي عمومي و مرگ در حا كمبود كدام ويتامين، سبب طوالني شدن زمان ايجاد لخته، خونريزي‐۲۰
  ۱( D ۲(E ۳( K ۴(C 

  شود؟ ي ضروري گفته مي به كدام گزينه اسيد آمينه‐۲۱
  آسپاراژين)۴  ليزين)۳  آالنين)۲  گلوتامين)۱  

  اي متعلق به كدام خانواده است؟ ذرت خوشه‐۲۲
  مالواسه)۴  پاپاوراسه)۳  گرامينه)۲  لگومينوز)۱  

  هاي مركب هستند؟ ه پروتئينكي سين موجود در شير جزو كدام دست‐۲۳
  ها ليپو پروتئين)۴  ها گليكو پروتئين)۳  ها نوكلئو پروتئين)۲  ها فسفو پروتئين)۱  

  ها كدام عنصر است؟ ي معدني موجود در بدن دام ترين ماده فراوان‐۲۴
  كلسيم)۴  گوگرد)۳  فسفر)۲  منيزيم)۱  

  هاي غالت كدام است؟ قند محلول دانه‐۲۵
  سلوبيوز)۴  الكتوز)۳  ساكارز)۲  توزمال)۱  

  شود؟ پسين از كدام اندام ترشح ميييم ترآنز‐۲۶
  دوازدهه)۴  لوزالمعده)۳  معده)۲   باريكي روده)۱  

  باشد؟ كدام ويتامين، محلول در چربي مي‐۲۷
  ۱(12B  ۲(E  ۳(6B  ۴(1B  

  دهد؟  اصلي را تشكيل مي ي چشم، پروتئين ام مورد در قرنيهكد‐۲۸
  ها گلوبولين)۴  ها آلبومين)۳  ها كراتين)۲  ها كوالژن)۱  

        پرورش دام

  باشد؟  با توجه به زادگاه اصلي آن، نژادي است كوهستاني كه قدرت تحمل آب و هواي كوهستاني را به خوبي دارا ميكدام نژاد‐۲۹
  گلپايگاني)۴  سرابي)۳   هرفورد)۲  سيستاني)۱  

  اي در زير گلو است؟ ي گوشتي منگوله از اختصاصات كدام نژاد بز ايراني، داشتن دو زائده‐۳۰
  يزدي)۴  مرغز)۳  نجدي)۲  سيستاني)۱  

  شود؟ در هنگام شيردوشي، هرگونه تحريك نامطلوب از قبيل استرس و غيره، موجب تحريك كدام غده مي‐۳۱
   كليوي فوق)۴  يكبد)۳  لوزالمعده)۲  كليوي)۱  

  گيرد؟ هضم ميكروبي در نشخوار كنندگان، بيشتر در كدام قسمت معده صورت مي‐۳۲
  هزارال)۴  شيردان)۳  نگاري)۲  شكمبه)۱  

  رنگ بدن نژاد هرفورد كدام است؟‐۳۳
  اي قهوه)۴  زرد آهويي)۳  ابلق سياه و سفيد)۲  ابلق قرمز و سفيد)۱  

   كشور است؟ي بز خارجي نژاد سانن كدام منشاء اوليه‐۳۴
  آسياي مركزي)۴  هندوستان)۳  سوئيس)۲  بنگالدش)۱  
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 ٣

  در كدم نژاد گوسفند ايراني، رنگ پشم سفيد بوده ولي دهان، گوش و مچ پاي آن سياه رنگ است؟‐۳۵
  قزل)۴  گل قره)۳  كلكوهي)۲  شال)۱  

   است؟كنند، كدام عمل مؤثر هاي انگلي گوسفنداني كه از مراتع استفاده مي براي كاهش بيماري‐۳۶
  آبياري مراتع)۲   پاشيدن سولفات مس در مراتع)۱  
  عدم استفاده از مراتع در صبح زود)۴    تناوب در استفاده از مراتع)۳  

  هاي باتالقي دارد؟ هايي به گاوميش ي آذربايجان، چند نوع گاوميش شناسايي شده و كدام نوع شباهت هاي منطقه ي گاوميش در دسته‐۳۷
  سه، پيله)۴  سه، مشكي)۳   پيرهچهار،)۲  چهار، چورا)۱  

  ي اسب آخال تكه، جزو كدام نژاد اسب ايراني است؟ تيره‐۳۸
  كرد)۴  عرب)۳  تركمن)۲  دره شور)۱  

  نژاد سافولك، داراي كدام نوع پشم است؟‐۳۹
  ضخيم)۴  نسبتاً ظريف)۳  كامالً ظريف)۲  دراز)۱  

  شود، كدام است؟  مي ه پرورش دادپوستي گوسفند كه در استان خراسانترين نژاد  معروف‐۴۰
  قزل)۴  كلكوهي)۳  گل قره)۲  شال)۱  

      رورش طيورپ

  نژاد مااليا، داراي كدام نوع تاج است؟‐۴۱
  هفت شكل)۴  نخودي)۳  گل سرخي)۲  توت فرنگي)۱  

  شود؟ ها محسوب مي كننده ارت جزو كدام نوع ضدعفونيحر‐۴۲
  گازي)۴  فيزيكي)۳  طبيعي)۲  شيميايي)۱  

  اند؟ يي از تالفي كدام دسته مرغان به وجود آمدهي مرغان آمريكا دسته‐۴۳
    اي آسيايي و مديترانه)۲    انگليسي و چيني)۱  
  اي انگليسي و مديترانه)۴    آسيايي و انگليسي)۳  

  يابد؟ منقار، شكل طبيعي خود را مي) رشد جنين(در چندمين روز جوجه كشي ‐۴۴
  ششم)۴  هشتم)۳  هفتم)۲  پنجم)۱  

  شود؟  نرمي استخوان ميكمبود كدام عنصر، باعث‐۴۵
  منيزيم)۴  كلسيم)۳  پتاسيم)۲  فسفر)۱  

   دارد؟ كدام دسته از مرغان، تيپ دو منظوره‐۴۶
  اي مديترانه)۴  انگليسي)۳  آمريكايي)۲  آسيايي)۱  

  شوند؟ ي در يك گوشه در زير مادر مصنوعي جمع ميصها با صداي مخصو در اثر كدام عامل در سالن، جوجه‐۴۷
  هواي خيلي سرد)۴  دماي مناسب)۳   جريان باد)۲  مهواي خيلي گر )۱  

  ي خانگي كدام است؟ ترين پرنده ترين و سنگين بزرگ‐۴۸
  بلدرچين)۴  غاز)۳  شترمرغ)۲  بوقلمون)۱  

  ترين عامل براي رشد جنين و تبديل آن به جوجه، كدام است؟ مهم‐۴۹
  نور)۴  حرارت)۳  تهويه)۲  رطوبت)۱  

  باشند؟ نژادهاي تولوز، رويال پالم، گردن آبي به ترتيب مربوط به كدام پرندگان اهلي مي‐۵۰
  بلدرچين ـ قرقاول ـ اردك)۲    شترمرغ ـ بلدرچين ـ اردك)۱  
  غاز ـ بوقلمون ـ شترمرغ)۴    غاز ـ شترمرغ ـ بلدرچين)۳  
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 ٤

  ؟يستنهاي پرورش طيور كدام عامل مؤثر  در انتخاب بستر مناسب براي سالن‐۵۱

  قابليت جذب)۴  اندازه)۳  وزن)۲  رنگ)۱  

  شود؟ بندي مي نژاد دوركينگ در كدام دسته مرغان طبقه‐۵۲

  اي مديترانه)۴  آمريكايي)۳  انگليسي)۲  آسيايي)۱  

        ميكروبيولوژي

  شود؟ محيط كشت افتراقي، جزو كدام نوع محيط كشت محسوب مي‐۵۳

  جامد نيمه)۴  اختصاصي)۳  مايع)۲  جامد)۱  

  شود؟ مي توما استفاده  ها از الم هاي شمارش باكتري يك از روش م ادر كد‐۵۴

  پيپت)۴  پليت كمي)۳  شمارش مستقيم)۲  كاغذ صافي)۱  

  گيرند؟ هاي نامنظم و يا خوشه انگور قرار مي كدام مورد گرم مثبت، مدور مجزا بوده و در مجاورت هم به صورت دوتايي، توده‐۵۵

  نيسريا)۴  فيلوكوكاستا)۳  استرپتوكوك)۲  پنوموكوك)۱  

  ترين روش تكثير مخمرها، كدام است؟ متداول‐۵۶

  تقسيم دوتايي)۴  جنسي)۳  جوانه زدن  )۲   غير جنسي)۱  

  ماند؟  فعال باقي مي هاي خشك، هاست و به صورت خشك شده تا چند ماه برروي علف ترين انواع ويروس ويروس مولد كدام بيماري يكي از مقاوم‐۵۷

  هاري)۴  نيوكاسل)۳  ن گاويطاعو)۲  تب برفكي)۱  

  كدام بيماري، قارچ است؟عامل مولد ‐۵۸

  آردي سي)۴   آسپرژيلوس)۳  سل)۲  نيوكاسل )۱  

  ي كدام تركيب، حالل ليپيد است؟ عمل عمده‐۵۹

  يد)۴  نيترات نقره)۳  الكل)۲  اي مواد جيوه)۱  

  ميكروب بيماري سل به كدام يك از عوامل زير حساس است؟‐۶۰

  سرما)۴  الكل)۳  اسيد)۲  حرارت)۱  

  كانتر كدام است؟ كاربرد دستگاه كلني‐۶۱

  شمارش تخم انگل)۴  شمارش ويروس)۳  شمارش باكتري)۲  شمارش پرگنه)۱  

  كند؟ ي از چه طريقي بيماري ايجاد ميرهاويروس مولد ‐۶۲

  خوردن آب آلوده)۴  استشمام هواي آلوده)۳  زخم آلوده)۲  خوردن غذاي آلوده)۱  

      جانور شناسي

  اي دارند؟ موجودات قلب دو حفره  كدام‐۶۳

  پرندگان)۴  ها پشت الك)۳  ها ماهي)۲  مارها)۱  

  گردش خون دوزيستان چگونه است؟‐۶۴

  ساده و ناقص)۴  مضاعف و ناقص)۳  مضاعف و كامل)۲  ساده و كامل )۱  

  ها، حفظ تعادل ماهي است؟ ي كدام باله وظيفه‐۶۵

  پشتي و دمي)۴  دمي و شكمي)۳  اي و پشتي سينه)۲  اي و شكمي سينه)۱  

   يا كرم كدوي غير مسلح كجاست؟ساجيناتامحل زندگي كرم بالغ تنيا ‐۶۶

  ي اسب روده)۴  ي گاو روده)۳  ي انسان روده)۲  ي سگ روده)۱  
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 ٥

  باشد؟ ها مي  و زالو جزو كدام گروه از كرميكرم خاك‐۶۷
  اي لوله)۴  حلقوي)۳  گرد)۲  قالبدار)۱  

  ، آبي رنگ است؟ موجودات خون كدام‐۶۸
  مارها)۴  ها ماهي)۳  خاكي كرم)۲  ها خرچنگ)۱  

  .است. . . . . . . . . . . . بوده و جانور بالغ آن . . . . . . . . . . . . نوزاد دوزيستان ‐۶۹
      خوار خوار، گياه گوشت)۲    خوار خوار، گياه گياه )۱  
  خوار  خوار، گوشت گوشت)۴    خوار خوار، گوشت  گياه)۳  

  ذار است؟گ ، تخم پستاندار كدام‐۷۰
  موش)۴  خفاش)۳  كانگورو)۲  اكيدنه)۱  

  هاي زير وجود دارد؟ يك از بافت  در كدامهاورسسيستم ‐۷۱
  پيوندي)۴  غضروفي)۳  استخواني متراكم)۲  استخواني اسفنجي)۱  

  شود؟ روش تكثير جوانه زدن در كدام موجود ديده مي‐۷۲
  اوگلنا)۴  اسفنج)۳  ستاره دريايي)۲  خارپوستان)۱  

      صنايع غذايي

ي غذايي، تبادل دمـا بـسيار    ي سرد كننده، همه جانبه است و به علت تماس مستقيم سرما با ماده در كدام سيستم يخ زني غذا، تماس غذا و ماده    ‐۷۳
  گيرد؟ سريع صورت مي

  هواي ساكن)۴  هواي متحرك)۳  اي صفحه)۲  غوطه وري)۱  
  كربوهيدرات ساختمان اصلي گياهان كدام است؟‐۷۴

  گليكوژن)۴  پكتين)۳  سلولز)۲  نشاسته)۱  
  سيانوكوباالمين معرف كدام ويتامين است؟‐۷۵

  ۱(1B  ۲(2B  ۳(12B  ۴(6B    
  كن، تماس مواد غذايي خميري يا مايع با يك سطح بسيار داغ است؟ اساس كار كدام نوع خشك‐۷۶

  نواري متحرك)۴  تونلي)۳  غلتكي)۲  پاشنده)۱  
  هاي بدن است؟ ها، خون و آنزيم ها، بافت اهميت كدام ماده در ساخت و ترميم سلول‐۷۷

  ويتامين)۴  چربي)۳  اتركربوهيد)۲  پروتئين)۱  
  رود؟ بندي پرتقال به كار مي ي ضد كپك در كاغذ بسته كدام ماده به عنوان ماده‐۷۸

  فسفين)۴  يتراتن)۳  فنيل دي)۲  استات)۱  
  كنند؟ كار مي چرخند و تحت فشار بخار آب در كدام نوع اتوكالو، سبدهاي غذا حين استريل شدن در آن مي‐۷۹

  هيدرواستاتيك)۴  افقي متحرك)۳  ثابت افقي يا عمودي)۲  مداوم)۱  
  كدام ويتامين در بدن بيشتر در فعاليت آزاد كردن انرژي از غذا شركت دارد؟‐۸۰

  ۱( C ۲(B  ۳( D  ۴(E  
  شود و عامل تشكيل ژل در توليد مربا است؟ ها يافت مي ها و برخي ريشه  كه در ميوهدساكاري كدام نوع پلي‐۸۱

  نشاسته)۴  سلولز)۳  گليكوژن)۲  پكتين)۱  
  . و فروش استشرايط انبارداري، پخشها در  بندي شده ، جلوگيري از تغيير حالت و فساد آن غذاهاي بسته. . . . . . . . . . . منظور از ‐۸۲

   بالنچينگ)۴  پاستوريزه كردن)۳  سترون سازي)۲  استريليزه كردن)۱  
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 ٦

        پرورش زنبور عسل و كرم ابريشم

  هاي زنبوران كدام نژاد است؟ شكم باريك و خرطوم نسبتاً طويل، خيلي آرام و داراي تمايل زياد به ازدياد تخم از ويژگي‐۸۳
  نكارنيوال)۴  سياه)۳  ايتاليايي)۲  قفقازي)۱  

  يك از گياهان زير به ترتيب از نظر ترشح نوش، خيلي فقير و غني هستند؟ كدام‐۸۴
  سماق، رز)۴  داودي، آويشن)۳  داودي، رز)۲  سماق، آويشن)۱  

  دهند؟ ترين افراد كلني را تشكيل مي كدام زنبورها از نظر جثه، كوچك‐۸۵
  نر)۴  ماده)۳  ملكه)۲  كارگر)۱  

  شود؟ شان استفاده مي ازكدام وسيله براي استخراج عسل ‐۸۶
  ظروف تغذيه)۴  دودي)۳  اكستراكتور)۲  اهرم)۱  

  شود؟ ي شاهانه از كدام غده ترشح مي ژله‐۸۷
  مخزني)۴  شيري)۳  اي زير آرواره)۲  بزاقي)۱  

  آيد؟ كدام حالت در اثر نيش خوردن در شخص نيش خورده از زنبور عسل پديد مي‐۸۸
  رمز خونهاي ق افزايش گلبول)۲    كاهش فشار خون)۱  
  باال رفتن فشار خون)۴    افزايش دردهاي رماتيسمي)۳  

   نسبتاً كوتاه است؟خوابه بوده و طول مدت الروي آنهاله و سه سنتمامي كدام نژادهاي كرم ابريشم يك ‐۸۹
  اروپايي)۴  چيني)۳  ژاپني)۲  اي كره)۱  

  آيد؟ تركد و بيشترين صدمه اواخر سن چهارم به وجود مي ه مي كوتا در كدام بيماري كرم ابريشم، پوست بدن شل و متورم شده و با ضربه‐۹۰
  برينپ)۴  گراسري)۳  آسپروژيلوس)۲  موسكاردين)۱  


