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0/5چه سلول هایی در بدن، یاختءه هدف هورمون های تیروئیدی هستند؟ دلیل آن را توضیح دهید.1

0/5غدءه لوزالمعده از چه بخش هایی تشکیل شده است؟ ترشحات هر کدام را نام ببرید.2

درست یا نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.3
الف( همءه میکروب های سطح پوست انسان، در شرایط اسیدی از بین می روند.

ب( واکنش اولین خط دفاعی بدن، عمومی اما سریع است.
پ( یاخته های بیگانه خوار در مطالعءه مچنیکو بر روی الرو ستارءه دریایی کشف شدند.

ت( گویچه های سفید، توانایی خروج از خون را ندارند.
ث( در آستیگماتیسم، سطح عدسی یا عنبیه کامالً کروی و صاف نیست.

ج( میوءه سیب کاذب است، چون حاصل رشد نهنج می باشد.
چ( معموالً طول عمر درخت ها که سرالد پسین ندارند، از گیاهان علفی بیشتر است.

ح( داروین دریافت که دانه رست در صورتی به سمت نوِر یک جانبه خم می شود که نوک آن در برابر نور باشد.

2

1توضیح دهید روش تشکیل میوه های بدون دانه چگونه است؟ مثال بزنید.4

1دو روش عملکرد دفاعی پروتئین های مکمل را پس از فعال شدن توضیح دهید.5

0/75مولکول کراتین فسفات چه کاربردی در سلول دارد؟6

جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کنید.7
. شبکیه الف( پرتوهای نور  قرنیه  ............... ............... ...............  .............

ب( ...............، پرتوهای نور را روی شبکیه و گیرنده های نوری آن متمرکز می کند.

1/25

الف( چرا به لپه ها، برگ های رویانی نیز گفته می شود؟8
ب( نقش پوستءه دانه چیست؟

پ( منظور از دانه رست چیست؟

1/75

هر یک از اصطالحات زیر را تعریف کنید.9
پ( زمین گرایی ب( گیاه بی تفاوت  الف( نورگرایی 

1/5

جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کنید.10
الف( نور، افزون بر نقشی که در ............... دارد، فرایندهای متفاوتی را در گیاهان تنظیم می کند.

ب( گیاه هنگامی گل می دهد که ............... که در جوانه قرار دارد، به ............... تبدیل شود.
پ( ............... در تجزیءه ذخایر رویان غالت نقش دارند.

ت( بخش پهن و باالی رحم به ............... متصل است و بخش باریک پایین رحم ............... نام دارد.
ث( در محل ............... میلین وجود ندارد و رشتءه عصبی با محیط بیرون از یاخته ارتباط دارد.

. متصل می شود. ج( ناقل عصبی پس از رسیدن به غشای یاختءه پس سیناپسی، به .............
چ( مرحلءه ............... بالفاصله پس از تشکیل دوک آغاز می شود و پوشش هسته از بین می رود.

. نمی شوند. ح( تومورهای نوع ............... رشدی کم دارند و یاخته های آن ها .............

2/75

1/5دو هورمون محرک غدد جنسی در مردان کدام است؟ نام ببرید و اثر هر کدام را بنویسید.11

1با توجه به نمودار مقابل، بخش های مشخص شده را نام گذاری کنید.12
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الف( در انسان اووسیت اولیه، ثانویه و اووم از لحاظ کروموزومی با هم چه تفاوت هایی دارند؟13
ب( اولین جسم قطبی با دومین اجسام قطبی چه تفاوتی دارد؟

1

در ارتباط با عادت ماهیانه، به سؤال های زیر پاسخ دهید.14
الف( عادت ماهیانه چه زمانی آغاز می شود؟ چه موادی در قاعدگی دفع می شوند؟

ب( مهم ترین شاخص کارکرد صحیح دستگاه تولیدمثلی زن چیست؟

1

0/75ساقءه مغز از چه بخش هایی تشکیل شده است؟ به ترتیب از پایین به باال نام ببرید.15

0/75شکل مقابل مربوط به مرحلءه ............... از تقسیم ............... سلولی است که دارای عدد کروموزومی ............... است.16

1فرایند تقسیم سیتوپالسم در سلول های جانوری چگونه است؟ توضیح دهید.17

جمع نمره موفق باشید   20
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همءه یاخته های بدن/ چون تجزیءه گلوکز در همءه یاخته های بدن رخ می دهد.-1
از دو قسمت برون ریز و درون ریز/ بخش برون ریز، آنزیم های گوارشی و بیکربنات -2

ترشح می کند و بخش درون ریز یا جزایر النگرهانس به صورت مجموعه ای از یاخته ها در 
بین بخش برون ریز است و گلوکاگون و انسولین ترشح می کند.

ت( نادرست-3 پ( درست  ب( نادرست  الف( نادرست 
ح( درست چ( نادرست  ج( درست  ث( نادرست 

اگر لقاح انجام شود اما رویان قبل از تکمیل مراحل رشدونمو از بین برود، دانه های -4
نارسی تشکیل می شوند که ریزند و پوسته ای نازک دارند، به این میوه ها، میوءه بدون دانه 
می گویند؛ مثل موزهای بدون دانه. هم چنین اگر لقاح بین تخم زا و اسپرم انجام نشود، 

دانه ای نیز تشکیل نخواهد شد؛ مثل پرتقال های بدون دانه.
1( به کمک یکدیگر، ساختارهای حلقه مانندی را در غشای میکروب ها ایجاد می کنند -5

که مشابه روزنه عمل می کنند و عملکرد غشای یاخته ای میکروب را در کنترل ورود و 
خروج مواد از بین می برند و سرانجام یاخته می میرد.

2( قرارگرفتن پروتئین های مکمل روی میکروب، باعث می شود که بیگانه خواری آسان تر 
انجام شود.

و -6 فراهم می کند  را   ATP برای ساخت  انرژی الزم  که  است  مولکول هایی  از  یکی 
می تواند با دادن فسفات خود، مولکول ATP را به سرعت بازتولید کند:

 CP ADP C ATP+ +  
ب( عدسی-7 الف( زاللیه/ مردمک/ عدسی/ زجاجیه 
مدت -8 به  و  می آیند  بیرون  خاک  از  نهاندانگان،  گونه های  از  بسیاری  در  زیرا  الف( 

کوتاهی فتوسنتز می کنند.
یا شیمیایی حفظ  فیزیکی  نامساعد محیط و صدمه های  برابر شرایط  در  را  رویان  ب( 

می کند و با جلوگیری از ورود آب و اکسیژن به دانه مانع از رشد سریع رویان می شود.
پ( بعد از تشکیل رویان، رشد آن تا مدتی متوقف می شود. در شرایط مناسب، رشد خود 
را از سر می گیرد و به صورت گیاهی کوچک که دانه رست نام دارد، از دانه خارج می شود.

الف( رشد جهت دار اندام های گیاه در پاسخ به نور یک جانبه را نورگرایی می نامند.-9
ب( گل دادِن بعضی گیاهان، وابسته به طول شب و روز نیست؛ این گیاهان را بی تفاوت می نامند.

پ( رشد جهت دار اندام های گیاه به گرانش زمین است.
ب( سرالد رویشی/ سرالد زایشی- 10 الف( فتوسنتز  

ت( لوله های فالوپ/ گردن رحم پ( جیبرلین ها  
ج( پروتئین گیرنده ث( گره رانویه  

ح( خوش خیم/ منتشر چ( پرومتافاز  
مردان - 11 در  ترشح می شوند./  هیپوفیز  پیشین  از بخش  که   FSH و   LH هورمون 

 ،LH و  را تسهیل کنند  اسپرم  تمایز  تا  را تحریک می کند  یاخته های سرتولی   FSH
یاخته های بینابینی را تحریک می کند تا هورمون تستوسترون را ترشح   کنند.

2( اسپرماتوسیت اولیه- 12 1( میتوز  
4( اسپرماتید 3( اسپرماتوسیت ثانویه 

الف( اووسیت اولیه، دیپلوئید یا 2n است ولی اووسیت ثانویه و اووم، هاپلوئید یا - 13
n کروموزومی اند.

ب( اولین جسم قطبی محصول میوز 1 است و n مضاعف می باشد ولی دومین اجسام 
قطبی محصول میوز 2 بوده، n غیرمضاعف یا تک کروماتیدی هستند.

خونی - 14 رگ های  با  همراه  رحم  داخلی  دیوارءه  می شود./  آغاز  بلوغ جنسی  با  الف( 
تخریب و مخلوطی از خون و بافت های تخریب   شده از بدن دفع می شود.

ب( نظم عادت ماهیانه
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1( بصل النخاع 2( پل مغزی 3( مغز میانی- 15
16 - 2 4n = متافاز/ میتوز/ 
با ایجاد فرورفتگی در وسط آن شروع می شود. این فرورفتگی حاصل انقباض حلقه ای - 17

از جنس اکتین و میوزین است که مانند کمربندی در سیتوپالسم قرار می گیرد و به غشا 
متصل است. با تنگ شدن این حلقءه انقباضی، در نهایت دو یاخته از هم جدا می شوند.
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