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 آزمون 

 هماهنگ تکوینی

 دوم ۀمرحل

 9317اردیبهشت

حبص : شیفت  

 ها در صفحۀ بعد بقیۀ سؤال

 ردیف سؤاالت بارم

 ذکردلیل مشخص کنید. بدوندرست یا نادرست بودن عبارات زیر را 
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 های نوری با قابلیت دریافت پرتوهای فرابنفش نیز دارد. گیرنده،های شیمیایی در موهای حسی روی پا داردکه گیرندهجانداری الف(

  خواری)فاگوسیتوز( دارد.شد، توانایی بیگانهاها ایجاد شده بای که از تغییر شکل مونوسیتهر یاخته ب(

 هیپوتاالموس، همانند بخش خود مختار دستگاه عصبی محیطی، در تنظیم فشار خون نقش دارد. (پ

 با هورمون های تیروئیدی داشته باشد.  تواند، یاختۀ هدف مشترکمی LHهورمون  (ت

 تشکیل یافته است. سطح درونی تنۀ استخوان ران، از واحدهای سامانۀ هاورس،( ث

 .نداردج( هورمون اکسی توسین برخالف پروالکتین، در تولید شیر نقشی 

1 

 تکمیل کنید. ،عبارات مناسب جاهای خالی را با کلمات یا

5/7 

  گویند. ها را ................. میریزی یاختهمرگ تصادفی و بدون برنامه الف(

 کند.حمله می که ................. نام دارد،  Tی هابه نوع خاصی از لنفوسیت HIVویروس ب(

 های تند است............... از تارهای ماهیچهای کند، ...های تارهای ماهیچهریدنتعداد میتوک( پ

 شود.خورد ................. تنظیم میبا باز FSHو  LHدر حدود روز چهاردهم چرخۀ تخمدان، تنظیم ( ت

 شوند.های عصبی از جمله، دوپامین میگذارند و باعث آزاد شدن ناقلشی از .................  اثر میبخ رمواد اعتیاد آور ب (ث

    عهده دارد.ها  بهنقش مهمی در تنظیم ترشح سایر غدهشود و ............... تولید و ترشح میج( هورمون مهارکننده از غدۀ ..
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 مناسب را انتخاب کنید. ۀگزین

5/7 

A- دهد. ، نشان می نورون یکآکسون ام عصبی را در شکل مقابل، هدایت پی 

 قرار دارد.                 Bالف( دندریت در سمت 

 فعال هستند.پتاسیم غیر -های سدیم( پمپ3طقۀ)ب( در من 

 شوند.اسیم در جهت شیب غلظت جابه جا میهای پت( یون2پ( در منطقۀ )

 بسته هستند.  های نشتی سدیمی،پتاسیمی باز و کانال  دارای دریچهه( کانال1ت( در منطقۀ )
3 

B- باشد؟، چند مورد زیر درست می ی حسیهادربارۀ گیرنده 

 .اند با پوششی ژالتینی در تماس ،های شنوایی موجود در بخش دهلیزی گوش داخلیهای گیرندهمژکالف( 

 پتانسیل عمل ایجاد کند.  های دردتواند در گیرندهب( مواد شیمیایی می

 .اندهای بویایی در واقع بخشی از یک  یاخته عصبییرندهپ( گ

 های بزرگ وجود دارند.های حس وضعیت درون برخی سیاهرگگیرندهت( 

1 )1                                                    2)2                                                     3)                                                   4)4 
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 ها در صفحۀ بعد بقیۀ سؤال

 C- تواند ...........کروموزوم دوکروماتیدی است. این سلول می 23بدن زن در پایان تقسیم سیتوپالسم، دارای طبیعی هاییکی از سلول 

 الف( دومین جسم قطبی باشد.

 عدد تتراد تشکیل دهد. 23ب( به شرط لقاح با اسپرم 

 ریزلولۀ پروتئینی داشته باشد. 101های خود پ( در سانتریول

 است، به وجود آمده باشد.در هسته بوده DNAمولکول  92ای که دارای ت( از سلول اولیه

 ادامۀ

3 

D-  ................. کند.در نخستین خط دفاعی بدن شرکت می با داشتن نمک و لیزوزیم،  ................. همانند 

                         بزاق  -ت( اشکبزاق                           -مخاطی ۀپ( ماداشک                          -( عرقبعرق                           -مخاطی ۀلف( مادا

E- درست می باشد؟ ،چهار سر ران، کدام گزینه ۀدر مورد ساختار و مکانیسم انقباض ماهیچ 

 های کلسیم در تماس است.هایی است که بخش تیره سارکومر آن، همیشه با یونکدام از تارهای این ماهیچه، دارای تارچهالف( هر 

 شوند.، به همدیگر نزدیک میZهای های اکتین متصل به خط، رشته ADPهای متصل به میوزین، به  ATPب( بعد از تبدیل 

 شوند.ا انتقال فعال وارد سیتوپالسم میهای کلسیم بۀ دو سر ران یونر ماهیچپ( وقتی که این ماهیچه در حال انقباض است د

 به میوزین یک سارکومر متصل است، طول اکتین آن سارکومر در کمترین مقدار خود است. ADPت( هرگاه 

F- دهد.نشان می ،در انسانرا زایی شکل مقابل اسپرم 

 است کدام گزینه درست است؟ ( نشان داده شده1ای که با )در مورد یاخته

 های دو کروماتیدی است.ای هاپلوئید با کروموزومالف( یاخته

 است.وجود آمدهاز اسپرماتوسیت اولیه به 1م میوزب( با تقسی

 است.ها، ایجاد شدهپ( بر اثر تمایز اسپرماتیدها و فشرده شدن هستۀ آن

 است.وسیت ثانویه ایجاد شدهاز اسپرماتهای سرتولی تأثیر ترشحات یاخته ت( تحت

 .های زیر پاسخ دهیدبه پرسش

 4 شود؟صبی پالناریا، بخش محیطی گفته میبه چه قسمتی در دستگاه ع 5/0

 های چشم در زیر میکروسکوپ است، آیا این برششکل مقابل، برشی از الیه 15/0

 تواند مربوط به لکۀ زرد باشد؟ چرا؟ می
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5/0 
 ایستایی و اسکلت خارجی چه شباهتی دارد؟ بنویسید.حرکت در اسکلت آب اساس
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(7) 

 شبکیه

 ایاستوانهیاختۀ 

 یاختۀ مخروطی



 آزمون تکوینی هماهنگ

 9317دوم اردیبهشت ۀمرحل

 صبح : شیفت

 اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان

 معاونت آموزش متوسطه

 های آموزشی متوسطه اداره تکنولوژی و گروه

      (2زیست شناسی)امتحان درس: 

 رشته: علوم تجربی            

 1/2/9317 ریخ آزمون:تا 

 

 نام و نام خانوادگی: نام دبیر: نام کالس: دقیقه 09مدت زمان آزمون: 
 

3 

 

 ها در صفحۀ بعد بقیۀ سؤال

5/0  
 تونین در بدن، ممکن است باعث چه نوع مشکلی شود؟کاهش غیر طبیعی هورمون کلسی
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5/0  
 های هورمون اپی نفرین را بنویسید.یکی از نقش

 
1 

15/0  

 دهد، جواب دهید:ژن را نشان میبا آنتی Bبا توجه به شکل مقابل که اولین برخورد لنفوسیت 

 دهد؟ ( چه نوع لنفوسیتی را نشان می1ۀ)الف( شمار

 ژن مقابله خواهد کرد؟فعال، چگونه با آنتی Bب( لنفوسیت 
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15/0  

 های زیر پاسخ دهید:ای به پرسشدر مورد چرخۀ یاخته

 ترین مرحلۀ اینترفاز، کدام مرحله است؟الف( کوتاه

 گیرد؟ بنویسید.چه عملی انجام می Sب( در مرحلۀ 
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7 

 با توجه به شکل پاسخ دهید:

 کدام مرحله از تقسیم میتوز در حال انجام است؟دقیقاً  الف(در این شکل،

 است؟یم، سلول چند جفت کروموزوم داشتهب( در آغاز این تقس

 شد، در این صورت در میوز میتقسیم میتوز وارد تقسیم  پ( فرض کنید، سلول اولیه به جای

 افتاد؟)ذکر یک مورد کافی است.(چه اتفاقی می 1متافاز
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15/0  

302های پیکری یک جاندارهای یاختهکلی مجموعۀ کروموزوماگر نماد nهای جنسی شد و مانند انسان دارای کروموزومباX وY :باشد 

 خواهد بود؟ رتی این جاندار، مادهالف( در چه صو

 های پیکری آن، چند جفت است؟های غیر جنسی در یاختهب( تعداد کروموزوم

12 

52/7  

 دهد.نشان می را  لی تقسیم یک یاختۀ گیاهیشکل مقابل یکی از مراحل اص

 شوند؟یها تشکیل مها( در کدام اندامکها)ویزیکولالف( ریز کیسه

 ارد؟ دو ماده را نام ببرید. ها چه موادی وجود دب( در این ریز کیسه

  ؟شودای انجام نمیهتقسیم یاخت ه از ن مرحلایها، بعضی از آغازیان و قارچدر  پ(

   ای خواهد شد؟منجر به چه نتیجهاین امر 
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 اولین برخورد
 غیر فعال Bلنفوسیت 

 Bلنفوسیت 

 فعال

(7) 

 هاریز کیسه
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 الف( کدام نوع از تومورها توانایی متاستاز)دگرنشینی( دارد؟

 ثال برای این نوع تومور بنویسید.ب( یک م
14 

15/0  

 یکی از اختالالت کروموزمی انسان نشانگان)سندرم( داون است.

 (نیستشود؟) فقط نوع آن را بنویسید.ذکر نحوۀ ایجاد اختالل الزم اشتباه در تقسیم یاخته ایجاد می این اختالل در اثر کدام (الف
 

 دامند؟ نام ببرید.دهند، کایش میب( دو مورد از عوامل محیطی، که احتمال بروز این اختالل را افز

15 

 16 چهار مورد از عالئم شروع یائسگی را بنویسید. 7

7 

 شود: بخش فولیکولی و لوتئال تقسیم می ها  به دودانید که دورۀ جنسی تخمدانمی

 کند؟ها شروع به ترشح میهایی از تخمدانالف( در هر بخش چه هورمون

 

 ها دارد؟ئال، بیشترین تأثیر را روی تخمدانو لوتدر کدام قسمت از بخش فولیکولی  LHب( هورمون 
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7 
 گیرد؟گذاری چه عملی صورت میدر فرایند تخمک
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5/0  19 های بند ناف به مقدار فراوانی وجود دارند، بنویسید.و مورد از موادی را که در سیاهرگد 

7 

 نقش هر کدام از موارد زیر در لقاح را بنویسید. 

 :دار لقاحیالف( ج

 های آکروزوم:ب(آنزیم

20 

5/7  

 های زیر پاسخ دهید.مورد وقایع بعد از لقاح به پرسش در

 است، امّا تقریباً به اندازۀ تخمک است؟ه از تعداد زیادی یاخته درست شدهکالف( چرا مورال با وجود آن

 

 ها را بنویسید.ز در وقایع بعد از لقاح دارد. آندو نقش دیگر نی ،ب( الیۀ بیرونی بالستوسیست)تروفوبالست( عالوه بر حفظ جسم زرد
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7 

  :جانداران زیر را در جای مناسب جدول قرار دهید.) یک جاندار اضافی است.(

 لقاح داخلی لقاح خارجی

 بکرزایی هرمافرودیت گذارتخم 

    
 

22 
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 مراجعه فرمایید. ردستاناستان کشناسی زیستاالت به وبالگ گروه ؤبرای دریافت راهنمای تصحیح س

  /http://kurdistanbiology.mihanblog.com                 پیروز باشید.
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