
 وزارت آموزش و پرورش نام:

 اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی

 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بجنورد

 دبیرستان غیردولتی علوم
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 دقیقه 03مدت امتحان: نام خانوادگی:

 زهرا دلشاد طراح سوال: نام درس:

 مهر آموزشگاه: پایه:

 بارم :سؤال ردیف

 اصطالحات زیر را تعریف کنید: 1

          پیرچشمی  -ب ماده خاکستری مغز                                      -الف

1 

 مشخص کنید: غو  صدرستی یا نادرستی عبارات زیر را با نوشتن  2

 مغزی عبور کنند. _مولکول هایی مثل اکسیژن و گلوکز نمی توانند از سد خونی  -الف

 عاش آن می لرزد.دسته استخوان چکشی روی پرده صماخ چسبیده و با ارت  -ب

 مغز قرمز از چربی تشکیل شده و مجرای مرکزی استخوانهای دراز را پر می کند. -ج

 شود.خانیات باعث بروز پوکی استخوان میلکلی و دامصرف نوشیدنی های  -د

 رساند.پیامهای عصبی را به ماهیچه های اسکلتی میمحیطی  بخش پیکری دستگاه عصبی-ه

1 

 دستگاه ایمنی بدن به پرسشهای زیر پاسخ دهید:در مورد  3

 ، در کدام بخش بدن بالغ می شوند؟ Tلنفوسیتهای -الف

 با تراگذری از خون خارج می شوند؟ کدام سلولها التهاب مهنگا -ب

 باعث ایجاد کدام نوع ایمنی می شود؟ سرمتزریق  -ج

1 

 می شود؟ ATPدر ماهیچه ها کدام ماده با دادن فسفات خود باعث ساخته شدن  -الف 4

 چه نام دارند؟ ضخیم در تارچه های ماهیچه ای ،رشته های پروتئینی -ب

5/0 

 هورمونهای زیر یک بافت هدف بنویسید:برای هر یک از  5

 پروالکتین -ب                                                 رشدهورمون  -الف

 در مردان LH -د                                                 زناندر  FSH -ج

1 

 با توجه به توضیحات ارائه شده ، نام بیماری مدنظر را بنویسید: 6

 ترشح نمی شود.، انسولین به مقدار کافی بیماریدر این نوع  -الف

 چربی.خیم یاخته های خوشنوعی تومور  -ب

 شود.میدر این بیماری فعالیت بیشتر غده تیروئید منجر به بزرگ شدن آن  -ج

1 

 ؟چیست دوک تقسیم )دوک میتوزی( -الف 7

 می شوند را بنویسید. oGدو مورد از سلولهایی که وارد مرحله  -ب

 

1 

 عبارات زیر را با کلمات مناسب پر کنید. 8

........... تصویری از کروموزوم ها با حداکثر فشردگی است که بر اساس اندازه، شکل و محتوای ژنی  -الف

 شده اند.مرتب 

1 



 باال بودن سن مادران در هنگام بارداری از عوامل مهم بروز بیماری .................... می باشد. -ب

 شود.جاد میدیواره جدید ایتشکیل درمحل .. .، ساختاری به نام...گیاهیبرای تقسیم سیتوپالسم سلولهای  -ج

 .کنندا را هدایت مییاخته های ............. با ترشحات خود، تمایز اسپرمه -د

( پس از انجام تقسیم میوز چه تعداد سلول دختری و با چه تعداد 2n=10در یک سلول دیپلوئید ) -الف 9

 کروموزوم حاصل می شود؟

 ؟هادر استوای یاخته روی رشته های دوک قرار می گیرنددر این سلول در کدام یک از مراحل میوز تتراد -ب

می این سلول ، تعداد کروموزوم ها و کروماتیدها را قبل و بعد از میتوز تعیین با توجه به عدد کروموزو-ج

 کنید.

5/1 

 در ارتباط با دستگاه تولید مثلی مرد به پرسشهای زیر پاسخ دهید: 10

 نقش غدد وزیکول سمینال چیست؟ -الف

 تفاوتهایی دارند؟ اسپرماتوسیت اولیه و ثانویه از لحاظ کروموزومی باهم چه -ب

 بدست می آورند؟را اسپرم ها در کدام بخش از دستگاه تولید مثلی ، توانایی حرکت  -ج

5/1 

 شماره ها را نام گذاری کنید:مراحل تخمک زایی ()در شکل مقابل  -الف  11

 عامل اصلی تخمک گذاری چیست؟ -ب
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 دوره جنسی تحت تاثیر کدام هورمون تخمدان است؟ اولافزایش ضخامت دیواره رحم در نیمه -الف 12

 چیست؟ سیاهرگ بند نافنقش  -ب

 در کدام روش تولید مثلی،تخمک بدون لقاح شروع به تقسیم می کند؟ -ج

1 

 برای هریک از موارد زیر یک نمونه گیاهی مثال بزنید: 13

                                    یعلفساله  چندگیاه   -ب                       انجام می شود.  زنبورآن توسط  گرده افشانیگیاهی که -الف

 حقیقی میوه -دبی تفاوت                                                                                       گیاه  -ج

1 

 در ارتباط با گیاهان گلدار: 14

 می شود؟ تشکیلچگونه  تخمدان مادگیرویانی در توضیح دهید کیسه  -الف

 ؟به چه بافتی تبدیل می گرددچگونه تشکیل می شود و  ضمیمهتخم  -ب

2 



 شود؟مواد ذخیره ای در کدام بخش دانه بالغ لوبیا اندوخته می -ج

  ؟کندکدام سلول دانه گرده رسیده گامت های نر را ایجاد می -د

است که دارای برگهای پهن با رگبرگهای منشعب است و گل آن دانش آموزی گیاهی را به کالس آورده  15

 فاقد کاسبرگ است و بوی خاصی ندارد:

 نوع گل این گیاه را مشخص کنید: -این گیاه تک لپه ایست یا دولپه ای ؟               ب -الف

 به نظر شما گرده افشانی این گیاه چگونه انجام می شود؟ -ج

 تکثیر رویشی . در این حالت از چه روشبریده و درون آب قرار می دهد اقه را این دانش آموز بخشی از س -د

 استفاده کرده است؟

1 

 برای هر یک از موارد زیر در گیاه یک نقش بنویسید: 16

 جیبرلین -ج                             اکسین -ب                                پنبهبافت چوب  -الف

75/0 

 1 دهید اگر گیاه در شرایط خشکی قرار بگیرد کدام هورمون ترشح شده و چه اثری بر گیاه دارد؟ توضیح 17

 رخ می دهد؟ در گیاه با توجه به توضیحات زیر ، بنویسید در هر مورد چه فرایندی 18

 افزایش نسبت اتیلن به اکسین در فصل پاییز-الف

 در محیط کشت سیتوکینیننسبت به  اکسینافزایش هورمون  -ب

 سیأقطع جوانه ر -ج

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانش آموزان عزیز موفق باشید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمره 03جمع بارم : 
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