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 جای خالی را با عبارات مناسب کامل کنید؟ 1

 افراد مبتال به سندرم داون در سلول های پیکری خود دارای ....................کروموزوم می باشند.الف(

 هورمون..................با باز خورد............... افزایش می یابد.ب( در هنگام زایمان ترشح 

 از خون خارج شده ، در اثر تغییر به ...................و..................تبدیل می شوند.ج( مونوسیت ها 

 د( لنفوسیتی را که در دفاع غیر اختصاصی نقش دارد.....................می نامند.

 دانه پیاز از نوع..................است. و( رویش

 

 
1.5 

 را در هر یک از جمالت زیر انتخاب کنید . و غلط گزینه صحیح 2

 در هنگام پتانسیل عمل ، ابتدا کانال های دریچه دار سدیمی باز می شوند. (1

 ناقل عصبی یک پیک دور برد است. (2

 های هیپوفیز پیشین نقش تنظیم کنند کنندگی برای سایر غدد بدن دارند. همه هورمون (3

 در یک کروموزوم مضاعف ، دو کروماتید ازلحاظ شکل و از لحاظ نوع ژن متفاوت هستند. (4

 هر مفصلی که رباط دارد از نوع متحرک است . (5

 از ابتدا تخمهای خود را از بدنش خارج می کند وروی آن می خوابد.پالتی پوس  (6

 همه ماهیچه های اسکلتی باعث حرکت استخوان می شوند. (7

 با بیش از یک رشته عصبی سیناپس دارد. هر گیرنده درون خط جانبی ماهی ، (8

 هر یک از واحد های بینایی در چشم حشرات تصویری موزائیکی ایجاد می کند. (9

نقطه کور شبکیه (آکسون گیرنده های نوری در شبکیه عصب بینایی را تشکیل می دهند که از محل 10

 خارج می شوند.

 وجود داشته باشد. G1می تواند قبل از وروده به  G0( در چرخه یاخته ای، نقطه وارسی 11

 جانوران گرده افشان گامت نر را به سمت گامت ماده انتقال می دهند. (12

 

3 

 داخلی ترین الیه چشم از چه بخش هایی تشکیل شده است ؟ 3

 

1 

 هورمون برای نمو دستگاه عصبی مرکزی الزم است؟الف( در دوران جنینی و کودکی کدام  4

 ب( کدام هورمون در پاسخ به کاهش کلسیم خون ترشح می شود؟

 

 

 

0.5 

 به سواالت زیر پاسخ دهید: 5

 الف(افزایش ضخامت دیواره رحم و فعالیت ترشحی آن چه اهمیتی دارد؟

 

1.5 



 پروژسترون چه پیامی در بدن ایجاد می کند؟ب( کمبود استروژن و 

 

 کجاست ؟ HCGج( محل ترشح 

 پاسخ کوتاه دهید:  6

 می شود؟ عالف( دوره جنسی زنان با چه فرایندی شرو

 ب(ضخیم تر شدن دیواره رحم قبل از تخمک گذاری به علت چیست؟

 ن کم است؟اج(چرا اندوخته غدایی تخمک در پستاندار

1.5 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید؟  7

 الف(کیسه رویانی چند یاخته و چند هسته دارد؟

 ب( محل کیسه گرده کجاست ؟

 تخم اصلی و تخک ضمیمه منشا کدام بخش در گیاه می شوند؟ج(

1.25 

 اسخ دهید:سواالت زیر پ به 8

 نه برطرف می شود؟والف( چیرگی راسی چگ

 میوه ها کاربرد دارند کدامند؟ب( دو هورمونی که برای درشت کردن 

 زیم های تجزیه کننده دیواره را تولید می کند؟نج(برگ در پاسخ به چه عاملی آ

 برای تکثیر رویشی گیاهان با استفاده ازقلمه کدام هومرون به کار می رود؟د(

 ر(چرا اگر لقاحی در گیاه صورت نگیرد ، میوه های آن بدون دانه خواهند شد؟

2.5 

 0.5  تارهای ماهیچه ای کند میو گلوبین فراوان وجود دارد؟چرا  9

 0.5  اتصال پادتن ها به آنتی ژن ها چگونه می تواند بیگانه خواری توسط درشت خوارها را تسهیل کند؟ )دو مورد( 10

 کند.در شرایط کم آبی کدام هورمون در گیاه افزایش می یابد؟ این هورمون در این شرایط چگونه عمل می  11

 

0.75 

 اجزای خواسته شده در شکل زیر را نام گذاری کنید. 12
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 از نظر طول عمر گیاهان به چند دسته تقسیم می شوند؟ فقط نام ببرید 13

 

 

0.75 

 وظایف قسمت های مشخص شده را بنویسید. 14

 کامپ:.................................................................................................................(هیپو 1

 ( مخچه:......................................................................................................................2
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 را مشخص کنید. 2و 1نام بیماری های چشم مورد  15
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 سازش گیرنده ها چه فایده ای دارد؟ 16

 

 

0.5 

 :دهید پاسخ زیر سواالت به انسان جنسی سلول به باتوجه 17

 ................................ است؟ تقسیمی نوع چه حاصل ثانویه اسپرماتوسیت سلول (1 
 

 .است .......................... سلول تقسیم حاصل اولیه اسپرماتوسیت(2
 

 ...................... داد؟ خواهد انجام تقسیمی چه اسپرم با برخورد از پس ثانویه اووسیت (3 

 

0.75 

 )این اتفاق مربوط به کدام مرحله است؟(در ارتباط با تقسیم میتوز و میوز به سواالت زیر پاسخ مناسب دهید. 18

 

 کرموزوم های خواهری به کروموزوم های دو کروماتیدی؟ (تبدیل1

 (دور شدن سانتریول ها و تشکیل دوک تقسیم ؟2

 (تبدیل کروماتید به کروماتین ؟3

 (حداکثر فشردگی کروموزوم ها4

 

 

1 

 گیاهی را به عنوان مثال برای هر کدام از روش های تولید مثلی گیاهان مثال بزنید: 19

 (غده:..............................2:.........................           زمین ساقه ای  (1

2)  

 (ساقه رونده:........................4                (پیاز:...........................................3
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 20 با آرزوی موفقیت برای شما عزیزان


