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 های عصبی به سواالت زیر جواب دهید: دهها و انتقال دهن در مورد هورمون 7

 گویند. گذارد را ............................... می اثر میسلولی را که پیک شیمیایی بر روی آن  (1
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 در مورد ایمنی به سواالت زیر پاسخ دهید: 8

 نخستین خط دفاعی بدن در برابر عوامل بیماری زا است.     ص        غ (پوست،1
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 شوند. ها می ................ باعث گشادی رگها با ترشح ............ ( ماستوسیت3
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 ................................؟ سلول اسپرماتوسیت ثانویه حاصل چه نوع تقسیمی است( 1

 است. اسپرماتوسیت اولیه حاصل تقسیم سلول ..........................( 2

 ......................؟ ثانویه پس از برخورد با اسپرم چه تقسیمی انجام خواهد داداووسیت ( 3
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 دهد؟ شکل مقابل کدام یک از مراحل تقسیم میتوز را به طور دقیق نشان می 10
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 کروماتید و سانترومر را بر روی شکل مقابل مشخص کنید. 11
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 در ارتباط با تقسیمات میتوز و میوز به سواالت زیر پاسخ مناسب دهید: 12

 تبدیل کروموزوم های خواهری به کروموزوم های دو کروماتیدی؟ (1

 دوک تقسیم؟دورشدن سانتریول ها و تشکیل  (2

 تبدیل کروماتید به کروماتین؟ (3

 حداکثر فشردگی کروموزوم ها؟ (4
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 باتوجه به دستگاه تولید مثلی مرد به سواالت زیر پاسخ دهید: 13

 در اپیدیدم اسپرها ها به بلوغ میرسند.    ص           غ (1
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 لقاح به سواالت زیر پاسخ دهید:در مورد انواع  18

 دارانی هستند که دارای لقاح................................ هستند. ها مهره (ماهی1
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1 

 ( را نام ببرید.     اجزای مادگی)برچه 20

1)            .....................................2)                    ...................................3) .................................. 
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 (A      1)مثال  د را اینگونه زیر جدول  مشخص کنید:مرتبط هستنب که به ستون  الفمواردی ازستون  21

 ب اضافه است()یک مورد در ستون  
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 دانه گرده                         A (گلی که فقط پرچم دارد1

 B                        2n  (تخم اصلی2

 گل تک جنسی                     C  ( تخم ضمیمه3

 تخمک                         D  (سلول رویشی4

  E                         3n 
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 25/0 اهمیت پوسته دانه چیست؟ 22

 در مورد میوه به سواالت زیر پاسخ دهید: 23

 یک نوع میوه کاذب را نام ببرید. (1

 منشا میوه از کدام بخش مادگی است؟ (2

 نام دو میوه بدون دانه نام برده در کتاب درسی را بنویسید. (3
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 برای هر کدام از موارد زیر یک مثال بزنید: 24

 (گیاه چند ساله3( گیاه دو ساله                       2(گیاه یک ساله                           1

75/0 

 5/0 دو مورد از بازدارنده های رشد را نام ببرید. 25

 تنظیم )هورمون (گیاهی است:مشخص کنید که هر کدام از موارد زیر مربوط به چه نوع  26

 نورگرایی (1

 رشد طولی سلول ها (2

 استفاده به صورت اسپری برای شادابی گل ها در گل فروشی (3

 هورمون جوانی (4

 افزایش حجم در خوشه های انگور (5
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 5/0 پوستک، عاملی برای دفاع گیاهان در برابر ورود عوامل بیماری زا است.     ص             غ 27
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 ( هیپوکامپ: در تشکیل حافظه و یادگیری موثر است.1 1

 ی تنظیم وضعیت بدن و تعادل را دارد. ( مخچه: وظیفه2

 ( صحیح2                             ( الف               1 2

 ( دوربین2                              ( نزدیک بین  1 3

 پیام عصبی ( عدم ارسال2                 ( تحریک عصبی کمتر 1 4 

متی مانند شنا کردن و تارهای ماهیچه تند برای انقباض سریع مانند دوی های ماهیچه کند برای کارهای استقا الف( سلول 5 

 شوند.  سرعت استفاده می

 ( گوی و کاسه3                 ( لوالیی2( لغزنده                 1ب( 

    ر شدن ( دو براب2                            1 ( 1 6

 4 و  3 ( 3( د                         2( سلول هدف               1 7

 ( هیستامین3( ج                        2( ص                             1 8

 های مشخص انتقال و تغییر شکل ویروس ( به دلیل دوره نهفتگی طوالنی و عدم داشتن عالئم مشخص و راه4

 2( میوز 3( میتوز                   2( میوز                          1 9

 آنافاز 10
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 ( متافاز4( پایان تقسیم ـ تلوفاز                 3( پروفاز                     2( آنافاز                      1 12

 ( آکروزوم4                                         ( بیضه 3   ( تستسترون          2          ( ص                1 13

 ترونس( استروژن ـ پروژ3( ص                          2( غ                            1 14

 کوریون ـ آمینون 15

 خون تیره ـ خون روشن 16

 توسین ( اکسی4( امواج صوتی         3ای درونی             ( توده یاخته2                       ( 1 17

 ( حفاظت جنین ـ غذای اولیه3( بکرزایی                               2( خارجی                  1 18

 فرنگی ( توت4( نرگس                 3زمینی                          ( سیب2( زنبق                      1 19

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی                 

 تهران 12ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق               
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 محافظت از دانه 22
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 ( گیاه چند ساله: درختان میوه3( گیاه دو ساله: شلغم                        2گیاه یک ساله: گندم            ( 1 24

 بسیزیک اسید ـ اتیلنآ 25
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