
 بي نام تو نامه كي كنم باز
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 دقیقه100 مدت امتحان: 98آزمون  نیمسال دوم خرداد ماه  آموزش متوسطه دومدوره 
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   شماره صندلی:                                                                                              نام و نام خانوادگی:
 
 

 

 

 بارم متن سوال رديف

  تکمیل کنید.جاهای خالی را با کلمات مناسب  1

 25/0 قرار دارد.  .............................. دو انتهای هر سارکومر خطی به نام ..........الف(  

 25/0 غده فوق کلیه ساختار عصبی دارد......................................... بخش ب(  

 25/0 است. شکیل شدهت........................................ هر کروموزوم مضاعف شده از دو نیمة همانند به نام ج(  

 25/0 کند.زایمان را تسهیل می........................................ هورمون د(  

 25/0 دارد... نام ...................................... شده استدرون آن با مایعات خالی جایگزین شده در رحم که  تو دهتوهـ(  

 25/0 .ا پدید می آوردم ضمیمه رکند و تخ میدر لقاح با گامت نر شرکت ........................................ در کیسه رویانی، یاخته و(  

 25/0   است......................................... عامل موثر در پدیده نورگرایی هورمون ح(  

 25/0 نقش دارد. ........................................ در تجزیه ذخایر رویان غالت هورمون ز(  

  :کنید مشخص را زیر هایجمله نادرستی یا درستی 2

 25/0 .   هستند0G ای بدون توقف در دارای چرخۀ ياخته ييلیپوما برخالف ييهای مالنوما ياختهالف(  

 25/0 .دش مي يابنسبت سطح به حجم در ياخته های آن افزاي شود لولۀ رحم به رحم نزديک تر ميهر چه توده توپر در ب(  

 25/0 كنند.لپه های لوبیا از بافت خورش اطراف كیسه روياني تغذيه ميج(  

 25/0 .دهدرا افزايش ميافزايش هورمون جیبرلین تولید گلوكز د(  

 25/0 شود.های مکمل نابود میپروتئینعامل بیماری ایدز در نتیجه عملکرد هـ(  

 25/0 شود.  مي MSهای طوالني مدت باعث كاهش عالئم بیماری تنشو(  

 25/0 .است ساقه زمینی سیب همانند شلغمح(  

 25/0 .، در چیرگی رأْسی دخالت دارد جانبی های جوانه در اتیلن افزایشز(  

 .کنید مشخص را هم به مرتبط های عبارت 3

 ماهی.1  عصبی شبکه( الف

 هاگربه.2       جانبی خط(ب

 دریایی عروس. 3    ایستاییآب اسکلت(ج

 هیدر.4             فرومون(د

 کانگورو.5 

1 

  .کنید انتخاب را درست گزینه 4

                                     درست است؟                                                                   گزینه کدامالف(  

 شودمیتوز فرایندی است که در آن یک سلول به دو سلول تقسیم می (1

 همة گامت ها، محصول مستقیم میوزند. (2

 دهد.رخ می Sهمانندسازی دنا در مرحلة  (3

 بافت مردگی است. از مثالی سوختگی آفتاب در دیده، آسیب یا پیر های یاخته حذف (4

25/0 

             کدام یاخته ایمنی قابلیت دیاپدز )تراگذری( دارد؟                                          ب(  

 عیطبی کشندة یاخته (2               ای(           یاخته دندریتی )دارینه( 1      

                      (خوار درشت) ماکروفاژ یاخته(4                                 یاختة ماستوسیت    ( 3      

25/0 

 5/5 ادامه سواالت پشت صفحه 
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                  کدام گزینه درست است؟                                                                    ج(  

 یزراهی حالت اسفنجی و ترشحاتی شیری رنگ دارد.م-پیازی (1

 کند.را به اسپرم ها اضافه می مایعی غنی از فروکتوز( دان گُشنابوزیکول سمینال ) (2

 کند.ترشحات قلیایی و روان کننده را پروستات اضافه می (3

 نخستین غده ای که بر سر راه مجاری اسپرم بر قرار دارد، پیازی میزراهی است. (4

25/0 

 گیرد؟                                   می صورت منظوری چه به ماهی در عروسی رقص رفتارد(   

  هاگامت ورود شدن همزمان (1

  زایی بکر (2

 دوطرفه لقاح (3

 ایمنی و تغذیه جنین (4

25/0 

 شود؟ تکثیر رویشی زنبق به وسیله کدام انجام میهـ( 

 زمین ساقه (1

 غده (2

 پیاز (3

 ساقه رونده (4

25/0 

  :دهید کوتاه پاسخ 5

 25/0 یکسان بودن فشار هوا در دو طرف پرده صماخ به کمک کدام قسمت ایجاد می شود؟ الف(  

 25/0 در حرکات استقامتی مانند شنا کدام تارهای ماهیچه ای فعالیت دارند؟ب(  

 25/0 واحد ساختار و عمل در بافت استخواني فشرده چه نام دارد؟ج(  

 25/0 شود؟كز خون ميغذا، چه محرک ديگری سبب افزايش گلوغیر از خوردن د(  

 25/0 مرکز کنترل کدام یک از اجزای خط دوم دفاع غیر اختصاصی در مغز قرار دارد؟هـ(  

 25/0 در یاخته ها گیاهی پیش سازهای تیغه میانی توسط کدام اندامک ساخته می شود؟و(  

 دهد.  شکل زیر منحنی پتانسیل عمل را نشان می 6

 چگونه است؟ Bهای دریچه دار سدیمی و پتاسیمی  در نقطه وضعیت کانال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25/0 
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 با توجه به شکل، به سواالت زیر پاسخ دهید: 7

 تقویت اغلب پیام های حسی است؟  الف( کدام شماره مرکز

 اس بلع در کدام شماره واقع است؟ب( مرکز انعک

 

 

 

 

 

 

 

5/0 

 25/0  چرا تصاویری که روی نقطه کور می افتند دیده نمی شوند ؟ 8

 25/0 کنیم؟چرا بعد از مدتی وجود لباس را روی پوست خود حس نمی 9

 شکل زیر کدام روش از عملکرد پادتن را نشان می دهد. 10

  

 

 

 

25/0 

 25/0 )چند الدی(  ایجاد کرد؟ توان در آزمایشگاه پلی پلوئیدیچگونه می  11

 دهد؟شکل زیر چه نوع تقسیمی و کدام مرحله از آن را نشان می 12

 

 

 

 

 

 

5/0 

 25/0 چه تفاوتی دارد؟1پروفاز میتوز  با پروفاز میوز  13

 5/0 نوکلئوزوم )هسته تن( را توضیح دهید.ساختار  14

 5/0 کند؟کنترل میای را چگونه چرخة یاخته G1نقطه وارسی  15

 در مورد دستگاه تولید مثل مرد به سواالت زیر پاسخ دهید. 16

  ه نقشی دارد؟چدر مردان  FSH هورمونالف( 

 دو مورد از تغییرات اسپرماتیدها برای تمایز به اسپرم را بنویسید.ب( 

 کند؟مک میکبه تنطیم دما در آن عالوه برقرار گرفتن بیطه ها در خارج از محوطه شکمی، چه ساز و کار دیگری ج( 

5/1 

 در مورد لقاح و نمو جنین به سواالت زیر پاسخ دهید 17

 نقش جدار لقاحی چیست؟الف( 

  در تشکیل کدام ساختار نقش دارد؟ برون شامه جنین )کوریون(ب( 

 

5/0 
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 پاسخ دهید. باتوجه به نمودار به سواالت زیر 18

 کدام شماره مربوط به نغییرات پروژسترون است؟ الف( 

به واسطه استروژن، در   LHو  FSHخود تنطیمی منفی در ترشح ب( 

 ؟ Bاتفاق می افتد یا  Aمرحله 

 کند؟ کدام فرایند مرحله فولیکولی و لوتئال را از یکدیگر جدا میج( 

 

 

 

 

 
 

75/0 

 25/0 دوقلوهای ناهمسان از لحاظ جنسیت میتوانند مشابه یا متفاوت باشند ،به نظر شما علت چیست؟ 19

 25/0 جیست؟ بکر زایی 20

 5/0 )دو مورد( نقش پوسته دانه چیست؟ 21

 5/0 ید؟ٱکیسه رویانی چگونه به وجود می  22

 5/0 گیاه دوساله چگونه گیاهی است؟ مثال بزنید. 23

 5/0 آید؟ می وجود به چگونه )نارگیل شیر ( نارگیل بخش مایع 24

 25/0 شود؟موز بدون دانه چگونه تولید می 25

 5/0 )دو مورد(کدام ساختارهای گیاه مانع ورود میکروب ها می شوند؟  26

 5/0 مرگ یاخته ای در گیاهان چگونه انجام می شود و چه ماده ای در ایجاد آن نقش دارد؟ 27

 5/0 چه چیزی مانع از حمله مورچه ها به حشراتی می شود که در گرده افشانی درخت اکاسیا موثرند؟ 28

 5/0 موثرند؟چرا ترکیبات سیانیدی بر خود گیاهان اثری ندارند اما بر جانوران گیاه خوار  29

افشانی جانوران گرده این لهوسیهایی که بهگل . کنندها ،مانند خفاش در شب تغذیه میافشان بعضی گرده 30

 هایی دارند؟چه ویژگی، شوندمی

5/0 

 5/0 دارد؟ کوتاه روز گیاه گلدهی بر تأثیری چه نوری هجرق توضیح دهید که شکستن شب با یکبا ذکر مثال  31

 کدام شکل غلظت اکسین کم و سیتوکینین زیاد است  )عالمت بزنید (در  32

                                                                                          

25/0 

  20 
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 بارم پاسخ رديف

1   

 Z 25/0خط الف(  

 25/0 مرکزیب(  

 25/0 کروماتیدج(  

 25/0 اکسی توسیند(  

 25/0 بالستوسیستهـ(  

 25/0 دو هسته ایو(  

 25/0 اکسینح(  

 25/0 جیبرلینز(  

2   

 25/0 غلطالف(  

 25/0 درستب(  

 25/0 غلطج(  

 25/0 درستد(  

 25/0 غلطهـ(  

 25/0 درستو(  

 25/0 غلطح(  

 25/0 درستز(  

 4( الف 3

 1(ب

 3(ج

 2(د

1 

 25/0 3الف(  4

 25/0 2ب(  

 25/0 2ج(  

 25/0  1د(  

 25/0 1هـ( 

  :دهید کوتاه پاسخ 5

 25/0 شیپور استاشالف(  

 25/0 کندب(  

 25/0 سلولج(  

 25/0 کوتیزول -اپی نفرین د(  

 25/0 تبهـ(  

 25/0 گلژیو(  

 25/0  هردو بسته 6

 2الف(  7

 6ب( 

5/0 
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 25/0 چون نقطه كور فاقد گیرنده نوری است 8

 25/0 به علت سازش گیرنده های فشار 9

 25/0 رسوب دادن آنتي ژن 10

 25/0 با تخريب رشته های دوک 11

 5/0 1آنافاز میوز  12

 25/0 شود.بر خالف میتوز تتراد تشکیل مي 1در پروفاز میوز 13

 5/0 پروتئین های هیستوني پیچیده است.دور به دور  2دنا حدود  14

 5/0 .فتدي ام راه به ای ياخته مرگ فرايندهای نشود، اصالح و باشد ديده آسیب دِنا اگر 15

 های سرتولي را تحريک میکند تا تمايز اسپرم را تسهیل كنند ياختهFSHدر مردان ، الف(  16

 هستهاز هم جدا/ تاژک دار/كم شدن سیتوپالسم/ فشرده شدن ب( 

 بیضه كیسۀ در كوچک های رگ از ای شبکه وجودج( 

5/1 

 جلوگیری از ورود ساير اسپرم هاالف(  17

  كندتشکیل جفت و بند ناف دخالت ميدر ب( 

5/0 

 4الف(  18

 A ب(

 تخمک گذاریج( 

75/0 

 25/0 چون حاصل لقاح دو تخمک و دو اسپرم به صورت جداگانه هستند. 19

 25/0 .كند رد ماده به تنهايي تولید مثل ميآن فروشي است كه در  20

 كند و  های فیزيکي يا شیمیايي حفظ مي رويان را در برابر شرايط نامساعد محیط و صدمه 21

 .شود با جلوگیری از ورود آب و اكسیژن به دانه مانع از رشد سريع رويان مي

5/0 

ماند كه با تقسیم میتوز از اين چهار ياخته فقط يکي باقي مي .كندمي ايجاد هياختمیوز چهار  های بافت خورش با تقسیميکي از ياخته 22

 كند. مي ايجاد روياني هساختاری به نام كیس

5/0 

 5/0 قند غندرچ و شلغم مثل .دارند زايشي رشد دانه و گل تولید با دوم سال در و دارند رويشي رشد اوّل سال در گیاهان اين 23

 5/0 ضمیمه بدون تقسیم سیتوپالسمتقسیم تخم  24

 25/0 از رشد و نمو رويان جلوگیری مي شود. 25

 5/0 كرک و خار -چوب پنبه -واره ياخته ای سختدي -روپوست 26

ر گیاهان است در دهای رشد  كنندهسالیسیلیک اسید كه از تنظیم. شودهای خود گوارش ميله آنزيمای ،ياخته به وسی در مرگ ياخته 27

 .ای نقش دارد مرگ ياخته

5/0 

 به آنها حملۀ از انعم ها مورچه دادن فراری با كه كنند مي منتشر و تولید شیمیايي تركیب نوعي شوند، مي باز آكاسیا های گل وقتي 28

 .شود مي افشان گرده زنبورهای

5/0 

 سیانید و تجزيه تركیب ناي خورد، مي را گیاه جانور وقتي اما ندارد؛ ای ياخته تنفس بر تأثیری كه سازد مي داری سیانید تركیب گیاه 29

 .شود مي جدا آن از است سمّي كه

5/0 

 5/0 دارای بوی قوی و معموال با رنگ سفیدند. 30

انع گل متن شب، گیاه روز كوتاه مانند داوودی موقعي گل مي دهد كه طول شب از حد مشخصي كوتاه تر نباشد. جرقه نوری با شکس 31

 شود. دهي مي

5/0 

32 

                                                               

25/0 
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