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١

  .درستی یا نادرستی هریک از عبارت هاي زیر را بدون نوشتن دلیل مشخص کرده و در پاسخنامه بنویسید  1
برابر ویروس ها هاي آلوده به ویروس ترشح می شوند، موجب مقاومت این سلول ها درکه از سلول  اینترفرون هایی)الف

  .می شوند
  .است کوتاه تر  ،نسبت به آکسون نورون هاي حرکتی  آکسون نورون هاي حسی) ب
  .خطی، تعداد پیوندهاي هیدروژنی از تعداد نوکلئوتیدها کمتر است DNAدر یک ملکول ) ج
  .همتا یافت می شود هاي در همۀ سلول ها، کروموزوم) د
  .ندارند نیمی از گامت هاي تولید شده در ملخ نر، کروموزوم جنسی) ه
  .ساقه استفاده می شود بنفشۀ افریقایی ، از قطعه هايدر تولید مثل رویشی گیاه ) و
  .همۀ گیاهان یک ساله، علفی هستند) ز

 .دیوارة لولۀ فالوپ ، باعث حرکت تخمک به سمت رحم می شود صاف انقباض ماهیچه ها ي)ح

2 

 .پاسخنامه بنویسیددر عبارت هاي زیر جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کرده و در   2
 .و شبکۀ آندو پالسمیِ زبر دارند...................... پالسموسیت ها، تعداد زیادي ) الف

 .باشکستنِ پیوند فسفودي استر، نوکلئوتید غلط را جدا می کند............................ طی فرایند ویرایش،آنزیم ِ)ب
 .یابد میکاهش  مشخصیوراثتی به طور ةمادمقدارایجاد جهش، بعداز  ..............نوع ومی ازکروموز درجهش ساختاريِ)ج
 .می باشد................. روش تولید مثل غیرجنسی درهیدر، ) د
 .است..................... عامل محیطی موثردرتغییر رنگ موهايِ روباه قطبی، )ه
. رشد می کند. ...............معموالً از تخمدان گل ، پایه اي به نام )و 
 .است................. اندوختۀ غذایی تخمک جانوران ، مخلوطی از لیپید و )ز

 .رحم متصل می شود به جدارة................................ حدود شش روز پس از لقاح ، ) ح

2 

.کلمۀ مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کرده و در پاسخنامه بنویسید  3  
  .است) پتاسیمی –سدیمی (در منحنی پتانسیل عمل ، علت پایین رفتن منحنی، باز شدن کانال هاي دریچه دار)الف

  .است چشم)باالي –پایین (سطحی که در آن فاصلۀ عصب بینایی تا روي قرنیه بیشتر است ) ب
  .برد می باال را ادرار،فشارخون ازطریق سدیم دفع) کاهش–افزایش (آلدوسترون با ) ج
  .  قرار دارند ) همتا -مختلف (قانون دوم مندل فقط در مورد ژن هایی درست است که روي کروموزوم هاي  )د
  .است) ناقص غالب–هم توانی(ابطۀ میان الل هاي حالت مو در انسان ر )ه
  .نامند می) نمو  –رشد (دیگرکه همراه با تشکیل بخش هاي جدید است را  ه ايعبور از یک مرحلۀ زندگی به مرحل) و
  .هستند والدشان باگیاه) متفاوت –هم ارز (گیاهان حاصل از رشد و تمایز سلول هاي کالوس از نظر ژنتیکی )ز

 .شود می جانبی جوانه هاي رشد باعث ودرنتیجه) اکسین –سیتوکینین (بریدن رأس ساقه باعث حذف منبع تولید ) ح

2 

4 
  .پرسش هاي زیر پاسخ دهیددر مورد ایمنی اختصاصی و غیر اختصاصی، به 

  دردفاع غیراختصاصی نقش دارند؟ ،محلول درپالسما دائمیِ کدام یک از پروتئین هاي)الف
  ؟ندارندکدام یک از سلول هاي مؤثر در ایمنی هومورال قدرت تشخیص آنتی ژن را )ب
 ، مؤثرترین نقش را دراز بین بردن سلول هاي سرطانی دارد؟ کدام ترکیب شیمیاییدردفاع اختصاصی،)ج
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  ٢

  :در مورد اختالالت دستگاه ایمنی پاسخ دهید   5
  ، کدام عامل می تواند باعث از بین رفتن عالئم بیماري می شود؟ MSپس از یک بار حملۀ بیماري )الف

  آلرژن ، پادتن ها به سطح کدام سلول ها متصل می شوند؟ در اولین برخورد با یک ماده) ب
  

5/0  

  .در مورد ساختار و کار دستگاه عصبی، به پرسش هاي زیر پاسخ دهید  6
  اغلب نقاط بدن درکدام بخش مغز گرد هم می آیند؟ اطالعات حسیِ)  الف

  خارجی مننژ چه نامیده می شود؟ پردة)  ب
  تحریک می شود؟  ماهیچه کداممتصل به  نورون حسیِنو، زیر زادر انعکاس زردپی ) ج
  می شود؟                               خودمختار، باعث برقراري حالت آرامش در بدن عمل کدام بخش دستگاه عصبیِ) د
پالناریا -2                  پروانۀ ابریشم -1در طناب عصبی کدام جانورگره عصبی وجود دارد؟                 ) ه  
 

25/1  

  :هاي زیر پاسخ دهید شهاي حسی به پرس در مورد اندام  7
 فضاي جلوي عدسی چشم با چه مایعی پر شده است؟ )الف

   پردازش می شوند؟،تولید شده توسط گیرنده هاي استوانه اي شبکیه، در کدام  لوب مغز پیام هاي عصبی) ب
  تصاویري را که روي نقطۀ کور افتاده است ، دید ؟ نمی توانچرا ) ج
  ؟ندپدید آمده ا غددکدام  د ، ازتغییر شکلنکن که ماده موم مانند را در مجراي گوش ترشح می هایی بخشی )د
  گوش، سلول هاي مژکدار جزو کدام نوع گیرنده ها به شمار می روند؟ درحلزون) ه
  کدام بخش در تماس هستند؟ با خط جانبی رون کانالِسلول ها ي مژه دار د )و
  چشم مرکب ، عالوه بر سلول هاي گیرندة نور و عدسی ، چه بخشی وجود دارد؟  درهر واحد مستقل بیناییِ) ز

75/1  

  .هاي زیر پاسخ دهید در مورد دستگاه درون ریز به پرسش  8
  ،کدام ماده به پیک دومین تبدیل  آنزیمکبد و فعال شدن  هاي پس از اتصال گلوکاگون به گیرنده هاي سلول)الف

  ؟ می شود
  درکدام قسمت سلول هدف قرار دارد؟) 4Tو3T (هاي تیروئیدي  گیرندة هورمون)ب
  کنترل می شوند؟ کدام غدد ترشح اولیه بسیاري از هورمون ها توسط)ج

  نوشابه و کیک -2          نان، شیر و موز  -1      ؟    تر گلوکز خون را باال می برندرکدام یک از غذاهاي زیر دی)د
  خون دارد؟ PHدرموارد دیابت شدید ، تجزیه چربی ها چه تاثیري بر )ه

5/1  

  :در مورد ماده ژنتیک به پرسش هاي زیر پاسخ دهید  9
  شد؟ به موش سالم، چه نتیجه اي حاصل با گرما آزمایش گریفیت ، با تزریق باکتري هاي کپسول دار کشته شدهدر) الف

  چه نام دارد؟DNA قند به کار رفته در مولکول  )ب  
  در مدل پیشنهادي واتسون وکریک ، کدام بخش نوکلئوتیدها، پله هاي نردبان را می سازند؟ )ج  

  درباکتري ها معموالً چند جایگاه آغازهمانندسازي ایجاد می شود؟ )د   
  

1  

    »الت در صفحۀ سوماادامۀ سو«  
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  ٣

  :به پرسش هاي زیر پاسخ دهید تقسیم سلولی و کروموزوم ها در رابطه با   10
  کنند ؟ باکتري ها با چه نوع تقسیمی تولید مثل می) الف

  به هر نیمه یک کروموزوم مضاعف شده چه می گویند؟) ب
  د؟ ند، چه نامیده می شونپدید می آی به دور مولکول هاي هیستونDNA ساختارهایی که از پیچیده شدن  )ج

75/0  

  .هاي  زیر پاسخ دهید به پرسش در مورد میتوز   11
  شکل کدام مرحلۀ میتوز را نشان می دهد؟) الف

 در کدام مرحله با دور شدن سانتریول ها از یکدیگر ، دوك شکل می گیرد؟) ب

5/0  

  :به پرسش هاي زیر پاسخ دهید تقسیم میوز در مورد   12
  .  دو نوع سلول حاصل از تقسیم میوز را نام ببرید) الف

  ؟تفاق می افتددر کدام مرحلۀ میوز ا با هم ماندن کروموزوم هاي همتا) ب

75/0  

  .مردي هموفیل با زن سالمی که پدرش هموفیل بوده ازدواج می کند  13
  .ژنوتیپ زن را بنویسید) الف

  )بدون راه حل(.مشخص کنید خانواده را احتمال تولد پسر هموفیل دراین) ب

5/0  

  .هر یک از اصطالحات زیر را تعریف کنید  14
  لپه) فنوتیپ                                                ب) الف

1  

  تواند باشد؟  زیرمربوط به وراثت کدام بیماري می دودمانۀ  15
  شکل داسی خونی کم)2                           هانتینگتون )1
  
  
  

25/0  

  

  : در مورد تولید مثل گیاهان پاسخ دهید   16
  ؟شود تشکیل می کجاگیان سلول تخم در  درخزه)الف

  پروتال سرخس متعلق به بخش اسپوروفیتی گیاه است یا بخش گامتوفیتی؟) ب 
  تخمک ها در کدام سطح پولک هاي ماده ظاهر می شوند؟، در کاج  )ج 

  ایجاد می شوند؟کدام سلول  تقسیم ازدانگان نهان  هاي نر در لولۀ گردة گامت)د  

1  

  :در مورد رشد و نمو گیاهان به پرسش هاي زیر پاسخ دهید  17
 هاي نزدیک نوك ریشه چگونه حفاظت می شوند؟  مریستم)الف

 براي هم جوشی پروتوپالست ها به جز مواد شیمیایی ، از چه روشی می توان استفاده کرد؟ )ب 
؟سیب چه گازي آزاد می کند میوة رسیدة )ج    

75/0  

    »ادامۀ سواالت در صفحۀ چهارم«  
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  ٤

  :در مورد تولید مثل جانوران به پرسش هاي زیر پاسخ دهید  18
قندي براي تأمین انرژي الزم براي اسپرم ها را  اسپرم ، مایعی سرشار از مواد کدام غدة برون ریز، درمسیرخروج) الف

  تولید می کند؟
  ؟می کنندهاي اووگونی تقسیم میوز خود را از چه زمانی آغاز  سلول) ب
 پزشکان با تجویز کدام هورمون ، جلو عالئم آزار دهندة یائسگی را می گیرند؟)ج
  )دو مورد( .تخمک گذاري به مقدار زیاد ترشح می شوند نام ببرید قبل ازهورمون هایی را که  )د 
  )دو مورد. ( نقش هاي جفت در دوران بارداري را بنویسید )ه 

  

75/1  

  20  جمع»                                                                                 موفق باشید«      
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  نمره  راهنماي تصحیح   ردیف
  

  ١

                           )31ص )(25/0(درست ) ب                  )10ص )(25/0(نادرست ) الف  1
                      )123ص )(25/0(درست نا)د               )      112ص )( 25/0(درستنا)ج
  )200ص() 25/0(درست نا) و                      )125ص() 25/0(درست ) ه
  )239ص() 25/0(درست ) ح                        )205ص()25/0(درست)ز

2  

                                                                                                       )115ص) (25/0( پلیمرازDNA) ب         )15ص ) (25/0( دستگاه گلژي)الف  2
  )            145ص )( 25/0( جوانه زدن) د                      )126ص ) (25/0( حذف) ج
  )190ص)  (25/0( خامه)و             ) 172ص )(25/0( دماي محیط)ه 
  )244ص)  (25/0( بالستوسیست)ح                   )229ص)  (25/0( پروتئین)ز

2  

  )                     62ص ) (25/0(باالي ) ب         )     33ص )(25/0( پتاسیمی) الف  3
    )                   160ص )(25/0( مختلف) د             )        94ص )(25/0(کاهش ) ج 

  )206ص () 25/0( نمو )و      )          169ص ) (25/0(غالب ناقص)ه
  )219ص) (25/0(اکسین) ح                      ) 215ص)(25/0(هم ارز )ز

2  

  )13ص ) (25/0(پالسموسیت) ب                    )9ص ) (25/0(مکمل ) الف  4
  ) 14ص ) (25/0(پرفورین ) ج

75/0  

  5/0  )21ص ) (25/0(ماستوسیت ها ) ب)                 20ص) (25/0(سلول هاي عصبی ترمیم پوشش ) الف  5

  )44ص ) (25/0( سخت شامه) ب                       )41ص ) (25/0( تاالموس) الف  6
  )47ص ) ( 25/0(پاراسمپاتیک )د                       )46ص ) (25/0( جلوي ران) ج
  )52ص ) (25/0(پروانه ابریشم - 1) ه

25/1  

7  
  

  )61ص) (25/0( نبود گیرنده نور) ج            )60و  71ص () 25/0(پس سري )ب           )    60ص (  )25/0(زاللیه ) الف
  )72ص) ( 25/0(ی ژالتینمادة ) و                      )66ص ) (25/0( مکانیکی)ه              )66ص ) (25/0( غدد عرق) د
  )74ص ) ( 25/0(قرنیه ) ز

75/1  

  )87ص ) (25/0(داخل هسته) ب                                           )       87ص ) ( 25/0(ATP) الف  8
  )96ص ) (25/0( نان و شیر و موز  -  1 )د)                 88ص) (25/0(و هیپوفیز )25/0( تاالموسهیپو )ج
  )97ص ) (25/0(کاهش )ه

5/1  

                            )104ص )  (25/0(ماندند  موشها بیمار نشدند و زنده) الف  9
  )107ص )  (25/0(دئوکسی ریبوز  ) ب
                          )112ص ) (25/0(بازهاي آلی )ج
  )117و 116ص ) (25/0(  1) د
  

1  
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  نمره  راهنماي تصحیح   ردیف
  

  ٢

10  
  

  )121ص ) (25/0(کروماتید) ب)                      119ص  ) (25/0( تاییدو) الف 
  )                                            122ص ) (25/0(نوکلئوزوم) ج

75/0  

  5/0  )                          134ص )   (25/0(پروفاز ) ب                           )133ص( ) 25/0( متافاز) الف  11

  75/0  )144و  143ص )( 25/0( 1آنافاز )ب       )140ص ( )25/0( و گامت )25/0(هاگ ) الف  12
) ب                        )   177ص ) (25/0( XHXh)الف  13


 )25/0(  5/0  

  )158ص)   (5/0(شکل ظاهري مربوط به هر صفت) الف  14
  )197ص)  (5/0(برگ تغییر شکل یافته که بخشی از رویان را تشکیل می دهد) ب

1  

  25/0  )                            176و  173ص ) (25/0(کم خونی داسی شکل) 2  15
  )184ص)  (25/0(  گامتوفیتی) ب               )182ص)  (25/0( درون آرکگن) الف  16

   )188ص () 25/0( سلول زایشی) د)                    187ص)  (25/0( سطح باالیی) ج
1  

  )216ص ) (25/0(شوك الکتریکی) ب)                                   207ص ) (25/0(کالهک ) الف  17
  )222ص ) (25/0(اتیلن ) ج

75/0  

  )238ص ) (25/0(جنینی دوران )ب     )               236ص ) (25/0(وزیکول سمینال ) الف  18
  )243ص ( )  و استروژن LH و  FSH)(5/0(دو مورد  )د                     )              242ص ) (25/0(  استروژن) ج
  )245ص ) ( 25/0(و دفع مواد زائد رویان ) 25/0(رساندن غذا از طریق مادر ) ه

75/1  
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