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  کالس: نام و نام خانوادگي: 
 

 بارم  سواالت  رديف 

 . دیمشخص کن لیرا بدون ذکر دل ر یز  یاز عبارت ها کیهر  ینادرست  ای ی درست 1

 شوند. یهم منقبض م یرارادیها به صورت غچهیماه نیا شتر یب ی هستند، ول یاراد یاسکلت یها چهیگرچه ماه (1

 بدن دارند.  ز یغدد درون ر ر یسا یبرا یکنندگ  مینقش تنظ ن یشیپ ز یپوفیه ی هاهمه هورمون (2

 شوند. یم میمغز استخوان، به ندرت تقس یاد یبن یهااختهیبرخالف  یعصب  یهااختهی (3

 گراد باشد.  ی درجه سانت 32شود دما درون آن حدود یسبب م  یخارج از محوطه شکم ضهیب سهیک  یر یقرارگ (4

 . شوندیها مجذب لپه(  آندوسپرم)درون دانه   ییذرت مواد غذا ۀدر دان (5

 ندارد.  ازین ن یرشد به اکس یبرا یجوانه جانب (6

5/1 

 . دیرا با کلمات مناسب پر کن یخال  یجا  ر یز یهااز عبارت کیدر هر  2

 کند. یم یر یها جلوگ از استخوان میاست، هورمون ................................ از برداشت کلس ادیدر خوناب ز میکه کلس یهنگام  (1

 نامند. ینقش دارد، ............................................... م یاختصاص ر یرا که در دفاع غ  یتیلنفوس (2

 شود. یم ده یمبتال به .......................................... د مارانیدر ب( کروموزوم ها)  هاتنبا هم ماندن فام دهینمونه از پد کی (3

 شود یدر .......................... متوقف م  (وزیم)ستمان آغاز و پس از شروع کا  ینیدر دوران جن  یی مراحل تخمک زا (4

 دارد.  ی حرکت لهینر در جانوران وس یجنس  اختهیمانند ..................... ، همانند  ی اهانینر در گ ی جنس اخته ی( 5

 . شود یم افتهین ز یتما یهااختهیساقه از  جاد یاستفاده از هورمون ........................ در کشت بافت، سبب ا (6

5/1 

 . دیسیو در برگه پاسخ نامه بنو دیکلمات داخل پرانتز انتخاب کن  نیرا از ب  حیجواب صح  ر،یز یهااز عبارت کیدر هر  3

 شوند. یمنقبض م هیعنب( شعاعی  –  یحلقو)  یهاچهیدور در نور کم، ماه یایاش دنید یبرا (1

 .د یآمی حساب  به ( پهن –نامنظم )استخوان   یاستخوان جمجمه نوع (2

 کند. یمطمئن م  DNAرا از سالمت   اختهی (G2 – G1) ی وارس ۀنقط (3

 کنند. یو روان کننده به مجرا اضافه م ییایترشحات قل  (یزراهیم ی ازپی – نالیسم کول یوز)جفت غده به نام    کی (4

 . ردیگی را در بر م ( الدی تک – یدوالد)  یهااختهیدارد که  یاهیدو ال  یدر نهاندانگان، تخمک پوشش (5

 نباشد.  (شتر بی –کمتر )  یدهد که طول شب از حد ی گل م  یشبدر زمان اهیگ  (6

5/1 

 .دیسیرا بنو   یدر بافت عصب ( اهاینوروگل ) بان یپشت یها اختهی یبرا فه یدو وظ 4

 
5/0 

 شوند؟ یتوسط کدام قسمت مغز انجام م ر یهر کدام از اعمال ز 5

  بدن:  یدما م یتنظ (2 تنفس:   میتنظ یمرکز اصل (1
5/0 

 . دیپاسخ ده ر یبه سواالت ز ژهیو و یکر یدر مورد حواس پ 6

 آزاد است؟   تیدندر یانتها رندهیکدام گ (1

 حساس هستند؟  ی به چه عامل یاسکلت یها چهیدر ماه ت یوضع رندهیگ  (2

 قرار دارند؟  ینیدر کدام قسمت ب  ییایبو یهارندهیگ  (3

75/0 

 ست؟ یها چترشح هورمون  میمثبت در تنظ یبازخورد میمنظور از تنظ 7

 5/0 



 . دیپاسخ ده ر یها به سواالت زدر مورد استخوان 8

 استخوان شود؟  یتواند باعث پوک  یم ن یتامیکمبود کدام و (1

 است؟  یچه نوع بافت یبرآمده استخوان ران دارا یانتها (2
5/0 

 . دیپاسخ ده ر یبه سواالت ز یدر مورد پاسخ التهاب 9

 شود؟ یاز کجا ترشح م  نیستامیه (1

 شوند؟ یها خارج مرگ  وارهی از د یندیموجود در گردش خون با چه فرا یهالینوتروف (2

 شوند؟یم  لیتبد یی هااختهیها بعد از خروج از خون، به چه تیمونوس (3

75/0 

 . دیپاسخ ده ر یز یهابه پرسش یااختهی ۀبا توجه به چرخ 10

 رد؟ یگی صورت م اختهیمعمول  یو انجام کارها ازیمانند رشد، ساخت مواد مورد ن یی در کدام مرحله کارها (1

 افتد؟ یم یچه اتفاق یااختهیچرخه  Sدر مرحله  (2
5/0 

 . دیمطرح شده پاسخ ده یهارشتمان به پرسش  میبا توجه به تقس 11

 شود؟ یم لیپوشش هسته در کدام مرحله دوباره تشک (1

 ست؟ یبه قطعات کوچک تر در پرومتافاز چ یپوشش هسته و شبکه آندوپالسم هیعلت تجز  (2

 

 شوند؟ یم فی رد  اختهی  ییها در سطح استوادر کدام مرحله، کروموزوم (3

75/0 

 است. می در حال انجام تقس  n2=  8 یبا عدد فام تن  یا اختهیبا توجه به شکل،  12

 .دیسیخود را بنو لیکاستمان؟ دل ایرشتمان است  م یدر حال انجام تقس اخته ی (1

 

 ست؟ یچ  میمرحله از تقس نینام ا (2

1 

 ست؟ یچ  1 وزیو آنافاز م توزیتفاوت آنافاز م 13

 5/0 

 . دیپاسخ ده ر یز یهامثل مردان به پرسش دیدستگاه تول ۀ دربار 14

 )دو مورد(   ست؟یچ ی سرتول یهااختهینقش  (1

 

 کنند؟ یم  دایتحرک پ یی توانا یمثل  دیدر کدام بخش از دستگاه تول هااسپرم (2

 

 ها است؟ اختهیاز انواع  کیترشح هورمون تستوسترون بر عهده کدام  (3

1 

 . دیپاسخ ده ر یز یهامثل زنان به پرسش دیدستگاه تول ۀ دربار 15

 دهند؟ یم شیخود را افزا یترشح ت یجسم زرد با ترشح کدام هورمون فعال  یهااختهی (1

 

 ست؟ یچ یی و اسپرم زا ییتخمک زا یتفاوت اساس (2

 

 دارد؟  ی ر یاستروژن در غلظت کم چه تاث (3

 

1 

 .دی پاسخ ده ر یز  یهادر جانوران به پرسش دمثلیتول یهاروش   ۀ دربار 16

 شود؟ یم جاد یجاندار دوالد ا ،ییدر روش بکرزا  یدر چه صورت ( 1

 

 دهد؟ یانجام م یکه لقاح دوطرف دیجانور نام ببر   کی( 2

75/0 



 . دیپاسخ ده ر یز یبه پرسشها نیرشد و نمو جن  ۀ دربار 17

 شود؟  یآغاز م یلقاح چه زمان (1

 

 شود؟ یم دیتول ییها اخته یتوسط چه  HCGهورمون  (2

 

 است؟  ین یبر عهده کدام پرده جن نیجن  هیحفاظت و تغذ( 3

1 

 دهد؟ ی انجام م توزیم میابتدا تقس یاسپرماتوگون ،ییچرا در اسپرم زا 18

 5/0 

 . دیپاسخ ده ر یلت زالنهاندانه است به سو ک یازگل  یمقابل که بخشبا توجه به شکل  19

 شده است؟  جادیا نز ی توکیو بدون س توزیدر اثر م اختهیکدام  (1

 هستند؟ توز ی حاصل چند م  یانیرو  سهیموجود در بخش ک یهااختهی (2

 . دیکن  یبخش مورد سوال را نامگذار (3

75/0 

 د؟ یکن سهی را با هم مقا هایاو دولپه هایاآندوسپرم تک لپه  ست؟یآندوسپرم چ  20

  1 

 ؟  ست یچ ی قیحق   وهیکاذب با م  وهیتفاوت م 21

5/0 

 . دیپاسخ ده ر یز یهابه پرسش یاه یگ ی هادرباره هورمون 22

 است؟  یچه نوع هورمون   یدارا ی عامل نارنج (1

 شود؟ یم دیتول ز ین گر ی د یهادر گونه اهانیکدام هورمون عالوه بر گ ( 2

 شود؟ یم  اهیگ یهاباعث بسته شدن روزنه ،یطینامساعد مح طیکدام هورمون در شرا( 3

75/0 

 عبور کنند؟  اهانیگ  یدفاع  یاز سدها توانندی چگونه م یاهیگ یزایماریعوامل ب 23

 5/0 

 شبدر دارد؟  اهیگ  یده بر گل یر یچه تاث ز،ییدر فصل پا ی جرقه نور کیشکستن شب با  24

5/0 

 ست؟ یحساس چ  اهیگ یهاعلت تاشدن برگ 25

 5/0 

 سازد؟یممکن م ر یگاه غ  و ها را دشوارحرکت حشره اه یدرگ یچه عامل 26

 5/0 

 
 

 

 مال مردانک -موفق باشید

 ؟



خرداد 7 زیتبر شهیمعراج اند ستیز  

 نادرست) 1 -1

 نادرست) 2
 درست) 3
 ) نادرست4
 ) درست5
 ) درست6

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 تونین ) کلسی1 -2

 ) یاختۀ کشندة طبیعی2
 ) سندرم داون3
 1) پروفاز 4
 ) خزه5
 ) سیتوکینین6

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 شعاعی) 1 -3

 ) پهن2
3 (G1 

 میزراهی-) پیازي4
 دوالدي) 5
 ) بیشتر6

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 ها ایستایی مایع اطراف آن هاي عصبی و حفظ هم دفاع یاخته -4

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 ) پل مغزي 1 -5

 ) هیپوتاالموس2
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 درد) 1 -6



خرداد 7 زیتبر شهیمعراج اند ستیز  

 شدن ) کشیده2
 سقف حفرة بینی) 3

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 شود.  افزایش مقدار یک هورمون یا تاثیرات آن موجب افزایش ترشح همان هورمون می -7

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 Dویتامین ) 1 -8

 بافت اسفنجی) 2
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 شود. یرها م نیستامیه دهید بیآس يها تیدر التهاب، از ماستوس) 1 -9

 .شوند یاز خون خارج م يبا تراگذرها  لینوتروف) 2
 خوار درشت) 3

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 اینترفاز) 1 -10

 ) همانندسازي دنا2
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 ) تلوفاز1 -11

 ها برسند. هاي دوك به کروموزوم ) تا رشته2
 ) متافاز3

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 ) کاستمان زیرا عدد کروموزومی نصف شده است.1 -12

 2) متافاز 2
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

شوند و در آنافاز میتوز  همتاي مضاعف شده از هم جدا میهاي  ، کروموزوم1در آنافاز میوز  -13
 کروماتیدهاي یک کروموزوم.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 ها ها و تمایز زامه خواري باکتري ) بیگانه1 -14

 دیدیم ) اپی2



خرداد 7 زیتبر شهیمعراج اند ستیز  

 هاي بینابینی ) یاخته3
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

15- 1 (LH 

 ) تقسیم نابرابر سیتوپالسم2
 آزادکننده  ) ترشح هورمون3

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 هاي تخمک ) دوبرابر شدن کروموزوم1  -16

 هاي حلقوي ) کرم2
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 غشاي یک زامه و غشاي یک مام یاخته ثانویه با هم برخورد کنند.) 1 -17

 شامۀ جنین ) برون2
 شامه ) درون3

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 هاي هر بار رشتمان در الیۀ زاینده باقی مانده تا این الیه حفظ شود. یکی از یاخته -18

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 اي ) یاخته دوهسته1 -19

 ) تعدادي رشتمان2
 زا ) تخم3

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 يها اختهیبافت از  نی. اکند یم جادیرا ا دانه به نام درون یبافت یمتوال يها میبا تقس مهیتخم ضم -20

دانه به عنوان  درونلپه،  . در گیاهان تکاست انیرشد رو يبرا ییغذا ةریساخته شده و ذخ یمیپارانش
دانه جذب  درون ییمواد غذادر گیاهان دولپه، . شود میها  جذب لپه نکهیا ایماند،  می یدانه باق ةریذخ
 لیدانه را تشک يا رهیاند، بخش ذخ ها که بزرگ شده لپه جهیشوند، در نت یم رهیها و در آنجا ذخ لپه

 . دهند یم

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 وهیشده، م جادیکه از رشد تخمدان ا يا وهیشود. م یم لیگل تشک يها قسمت یۀاز رشد و نمو بق وهیم -21

 کاذب است. وهیگل نقش داشته باشند، م گرید يها قسمت وهیم لیاگر در تشک. شود یم دهینام یقیحق



خرداد 7 زیتبر شهیمعراج اند ستیز  

 ها ) اکسین1 -22

 ) ترکیبات سیانیددار2
 ) آبسیزیک اسید3

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 ها با عبور از منفذ روزنه -23

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

تبدیل به شب هاي پاییز طوالنی است و با شکستن شب طوالنی  شبدر گیاهی روزبلند است و شب -24
 دهد.  کوتاه شده و گیاه  شبدر گل می

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

فشار تورژسانس  رییپاسخ به علت تغ نیشود. ا یحساس، باعث تا شدن برگ م اهیضربه زدن به برگ گ -25
 برگ قرار دارند. ةدهد که در قاعد یرخ م ییها اختهیدر 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 دار و مواد چسبناك  هاي کرك برگ  -26
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