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1  

را مشخص نماييد. زيرعبارات صحيح يا غلط بودن هر يك از 
طرفه نباشد. 2ها هدايت جريان عصبي  الف) محال است در نورون

يند تشريح مغز قابل رويت است.سطح شكمي و هم در سطح پشتي در فراكياسماي بينابيني هم در  ب)
ها را دارد. خواري باكتري در مردان توانايي بيگانه FSHسلول هدف هورمون  پ)

هايي با كروماتيدهاي خواهري است. پرماتوسيت ثانويه داراي كروموزومخالف است اول برت) اسپرماتوسي
آيد هرگز قدرت لقاح ندارد. دست مي هزايي ب ث) گويچه قطبي كه در فرايند تخمك

شوند. يي عصبي محسوب ميهاي بويا هاي چشايي همانند گيرنده ) گيرندهج

نمره 5/1

2  

كلمات مناسب قرار دهيد. چين در هر عبارت به جاي نقطه
شوند. تحريك مي .....................ها سازش ناپذيرند و با برخي مواد شيميايي مثل  الف) اين گيرنده

شوند. ميدهي  عصب .....................اعصاب مردمك چشم توسط كننده  هاي تنگ ب) ماهيچه
كند. مرتبط مي .....................) شيپور استاش حلق را به گوش پ
) موهاي حسي روي پاهاي مگس نوعي گيرنده ........................ است.ت
شود. مدت مي گيري حافظه كوتاه باعث عدم شكل .....................) آسيب به ث

اند. .....................دار سديمي  هاي دريچه هاي آرامش كانال ج) در حالت آرامش كانال

نمره 5/1

3  

كند، چه نام دارد؟ ها را به هم متصل مي ف) بافت پيوندي محكمي كه استخوانال
آورند؟ دست مي نرژي خود را از كدام نوع تنفس بهاي تند بيشتر ا ب) تارهاي ماهيچه

شود، چيست؟ اي انجام مي اهيچه) اولين عملي كه براي توقف انقباض در سلول مپ
قرار دارد؟ ) استخوان درشت ني در كدام قسمت بدنت

نمره 1

4  

ها را كنار هم بنويسيد. آن .هر يك از كلمات ستون الف با يكي از كلمات ستون ب ارتباط بيشتري دارد
بالف

تنش طوالني مدت
ذخيره هورمون

پروالكتين
ياخته درون ريز

هيپوفيز پسين
پيك دور برد
پاسخ ديرپا

كليه بخش مركزي غده فوق
گاسترين

نمره 1

5  

ها را فعال كند؟ خوار بافتي مي تواند لنفوسيت ف) كدام بيگانهال
كند؟ هاي ايمني را فعال مي كدام سلول IIب) اينترفرون نوع 

مورد) 1( سازد؟ اثر مي ها را بي ژن پ) پادتن با چه روشي آنتي
ها بايد تكرار شوند؟ ت) چرا بعضي از واكسن

نمره 1

6  

لول به سواالت پاسخ دهيد:در ارتباط با مراحل مختلف چرخه س
كند؟ شود و يا در واقع همانندسازي مي دو برابر مي DNAدر كدام مرحله مقدار  )الف
زندگي ياخته را بر عهده دارد؟ و بخش عمده هلول به سرعت رشد كردس ،) در كدام مرحله از چرخهب
شود؟ سلول پوشش هسته دوباره پديدار مي) در كدام مرحله از تقسيم در چرخه پ
ها حداكثر فشردگي را دارند؟ دام مرحله از چرخه سلول كروموزوم) در كت

نمره 1
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7  

دهد: سيم ميتوز را در يك سلول نشان مياي از تق شكل مقابل مرحله

الف) نام اين مرحله چيست؟
آيد؟ وجود مي اي از زندگي اين سلول به باشد صفحه سلولي در چه مرحلهب) اگر اين سلول متعلق به يك گياه 

نمره 5/0

8  
ها را با ذكر مثال بنويسيد. اي شدن سلول هاي چند هسته الف) يكي از روش
نمره 75/0  بين انگشتان چه نوع مرگ سلولي است؟ هاي عملكردي مثل پرده هاي اضافي از پخش ب) حذف ياخته

9  

يك از سواالت پاسخ دهيد.زير به هربا توجه به شكل 

الف) نام اين تصوير چيست؟
مورد) 2( در آزمايشگاه ژنتيك چه كاربردهايي دارد؟ب) اين تصوير 

مورد)2( اند؟ ها بر چه اساس مرتب شده پ) در اين تصويركروموزوم
كند؟ فرد تظاهر ميدر مرحله آنافاز از تقسيم چه بيماري در  21) در صورت عدم جدايي كروموزوم هاي ت

نمره 5/1

10  
ريز در مردان درست زير پروستات قرار دارد؟ كدام غده يا غدد برون الف)

نمره 5/0كنند؟ ر كدام محل توانايي تحرك پيدا ميها د ب) اسپرم

11  
شود؟ جنسي به اووسيت ثانويه تبديل مي الف) اووسيت اوليه در چندمين روز از دوره

نمره 5/0ب) اين عمل تحت تاثير كدام هورمون است؟

12  

شود؟ است؟ اين هورمون از كجا ترشح مي هاي بارداري ف) كدام هورمون اساس تستال
شود؟ هاي بند ناف وارد جفت مي ) خون تيره جنين از طريق كدام رگب
مورد)1( شود؟ ي تولد نوزاد به مادر پيشنهاد مي) چه موقع عمل سزارين براپ

نمره 1

13  

دار آبزي لقاح داخلي دارد؟ الف) كدام مهره
شود؟ پشت چگونه آغاز مي ب) حفاظت جنين در الك

) چرا مقدار اندوخته غذايي در تخمك دوزيستان كم است؟پ
) لقاح در كرم خاكي چگونه است؟ت
شود؟ منجر به توليد جاندار تك الد مي ) در كدام جانور بكرزاييث

نمره 25/1

14  

الف) در عمل پيوند زدن ويژگي مطلوب پايه چيست؟
گل است؟ فاقد كدام حلقهه قطعا ب) گل ماد

هاي تخصص يافته مثال بزنيد. پ) يك ساقه رونده از ساقه
نمره 1
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15  

صحيح داخل پرانتز خط بكشيد. در هر عبارت دور كلمه
شوند. هاي گرده نارس توسط تقسيم (ميتوز ـ ميوز) ايجاد مي الف) دانه

)ب) كيسه روياني حاصل تقسيم ميتوز يك سلول  n n)2  .كروموزومي است
انتقال غذا) را به عهده دارد. ـ ) لپه در دانه ذرت وظيفه (ذخيرهپ
آيد. وجود مي سيب) از رشد تخمدان بهـ  ) (هلوت

نمره 1

16  

كروموزومي است؟ nهاي  يك فاقد ياخته كدام الف) رسيده
ذرت) تخمك 4  كيسه گرده نخود )3  دانه لوبيا )2  بساك پنبه )1

حركتي است؟ب) گامت نر كدام يك فاقد وسيله 
) انسان4  ) گل شبدر3  اسب )2  ) خزه1

نمره 5/0

17  
شود؟ ميالف) كدام گياه آندوسپرم مايع دارد؟ اين آندوسپرم چگونه تشكيل 

نمره 1شود؟ پرتقال بدون دانه چگونه ايجاد ميب) 

18  

شود؟ انجام مياثر كدام هورمون گياهي  يك از موارد زير تحتهر
تكثير رويشي گياهان با استفاده از قلمه )الف

ها در شرايط خشكي ب) بستن روزنه
) رشد ميوهپ
زايي كال در فن كشت بافت و تحريك ساقهايجاد ساقه از  )ت

نمره 1

19  

دهي گياه روز كوتاه دارد؟ الف) شكستن شب با يك جرقه نوري چه تاثيري بر گل

علت پيچش را توضيح دهيد. شود. گاه در برخي گياهان باعث پيچش مي ب) تماس با تكيه
) اصطالح چيرگي راسي را تعريف كنيد.پ
كند؟ ها جلوگيري مي كنند كه از رشد گياهان ديگر در اطراف آن رخي از گياهان مواد سمي توليد مي) چرا بت

نمره 25/1

20  

چه نوعي است؟ الف) رابطه بين زنبور ماده و برگ گياه تنباكو از
شود؟ هايي آزاد مي كند؟ اين تركيب از چه سلول اي را القا مي ب) كدام تركيب شيميايي مرگ ياخته

آيد؟ كنيم، چه مشكلي پيش ميگاه با تغيير در ژن، گياه را نسبت به اتيلن غير حساس پ) هر
) يك سد فيزيكي در برابر ورود ميكروب به گياه نام ببريد.ت

نمره 25/1
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نادرست )تدرست )پ   ب) نادرستالف) نادرست  1
نمره) 25/0ج) نادرست (هر مورد ث) نادرست

شيميايي )ت) ميانيپ  ب) پاراسمپاتيك الف) اسيد الكتيك  2
نمره) 25/0اند (هر مورد  ج) بستههيپوكامپ )ث

هوازي بي ب)    رباط الف)  3
نمره) 25/0(هر مورد ساق پا  )ت  ) بازگشت فعال يون كلسيم به شبكه آندوپالسميپ

هيپوفيز پسينب) ذخيره هورمونپاسخ ديرپاالف) تنش طوالني مدت  4
نمره) 25/0(هر مورد  گاسترينت) ياخته درون ريزپيك دوربردپ) پروالكتين

خوارها ب) درشت    يتي الف) سلول دندر  5
نمره) 25/0(هر مورد  هاي خاطره بيشتر سلول) براي توليد ت  .دهد شود و آن را رسوب مي متصل مي) به پادتن پ

يا وقفه اول G1) در مرحله بSدر مرحله سنتز يا  )الف  6
نمره) 25/0مورد  ت) در مرحله متافاز (هرپ) در مرحله تلوفاز

نمره) 25/0ب) سيتوكينز (هر مورد الف) پرومتافاز  7

نمره) 5/0اصل ادغام چند سلول جنيني هستند. (اي ح ماهيچه هاي الف) سلول  8
نمره) 25/0(ريزي شده  ب) مرگ برنامه

9  

نمره) 25/0كاريوتايپ ( )الف
نمره) 5/0مورد) ( 2هاي كروموزومي ( هنجاريتشخيص برخي از نا ها / ي تعيين تعداد كروموزومبرا )ب
نمره) 5/0( مورد) 2محتواي ژني و محل قرارگيري سانترومر (ـ  شكلاندازه ـ  )پ
نمره) 25/0( 21) سندرم داون يا تريزومي ت

نمره) 25/0(هر مورد ب) اپي ديديم ميزراهيالف) پيازي ـ   10
نمره) 25/0(هر مورد   LHب) تحت تاثيرچرخه جنسي 14الف) در روز   11

نمره) 25/0ها ( ب) سرخرگنمره) 5/0( هاي تروفوپالست ـ سلول HCGالف)   12
نمره) 25/0ه خطري براي تولد جنين وجود دارد (ك هنگامي) پ

كند. هايش را زير خاك پنهان مي ب) تخمماهي الف) كوسه  13
نمره) 25/0ث) زنبورعسل (هر مورد   ت) دو طرفي.در دوزيستان كوتاه است) دوره جنيني پ

نمره) 5/0(هايي مانند مقاومت در برابر بيماري، سازگاري با خشكي يا شوري دارد.  الف) پايه ويژگي  14
نمره) 25/0( ) توت فرنگيپ    نمره) 25/0پرچم (ب) 

نمره) 25/0(هر مورد  ) هلوتپ) انتقال غذاn ب)الف) ميوز  15
نمره) 25/0ـ (هر مورد »3«ب) گزينه   ـ  »2«گزينه  الف)  16

نمره) 5/0خ داده اما تقسيم سيتوپالسم خير (تقسيم هسته رالف) نارگيل ـ   17
نمره) 5/0با استفاده از اكسين يا جيبرلين ( ب)

نمره) 25/0(هر مورد  ) سيتوكينينت  پ) جيبرلين  ب) آبسزيك اسيد  الف) اكسين  18

19  

نمره) 25/0ه گل نخواهد داد. (الف) اين گيا
نمره) 25/0( يابد. ها در محل تماس كاهش مي ب) رشد سلول

نمره) 5/0( گويند. هاي جانبي، چيرگي راسي مي دارندگي جوانه راسي بر رشد جوانه) به اثر بازپ
نمره) 25/0((اللوپاتي)  دست آوردن غذاي بيشتر و حفظ بقا ه) براي بت

نمره) 5/0( شود. ـ از سلول آلوده به ويروس آزاد مي ب) ساليسيليك اسيد  نمره) 25/0الف) همياري (  20
نمره) 25/0( (يا هر مورد صحيح ديگر) ) ديواره سلوليت  نمره) 25/0شوند. ( در اين گياه رسيده نمي ها پ) ميوه
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