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 بارم سوال طراحی شده است،جهت پاسخگویی از پاسخنامه استفاده نمایید( 10صفحه و  3)این آزمون در شرح سوال      ردیف

 (25/0.)هرمورد صحیح و غلط عبارات زیر را مشخص نمایید 1

 )ص(.شونددار سدیمی باز میهای دریچهعمل، ابتدا کانالدر هنگام پتانسیل (1

 )ص(.های بینایی، کیاسما قبل از تاالموس قرار دارددر مسیر ارسال پیام(2

 .)غ(ناقل عصبی یک پیک دوربرد است(3

 )غ(غدد بدن دارند ریسا یبرا یکنندگ میش تنظقن نیشیپ زیپوفیه یهمه هورمون ها(4

 )ص(.تقسیم میوز  در گیاه زیتون ، کروموزوم همتا وجود ندارددر گامت های حاصل از (5

 )ص(یاخته های سرطانی که از طریق خون به نقاط دیگر منتقل می شوند,حداقل دو بار تراگذری انجام می دهند.(6

 )غ(.در یک کروموزوم مضاعف ،دو کروماتید از لحاظ شکل و از لحاظ نوع ژن متفاوت هستند(7

 صاپی دیدیم اسپرم های بالغ ونابالغ دیده می شوددر داخل مجرای (8

2 

 (25/0)هر موردجاهای خالی را با عبارات مناسب تکمیل نمایید. 2

 میلین میسازند از بین می روند . مرکزی که در سیستم عصبی پشتیبانی یاخته هایMSدر بیماری (1

 ها کمک می کنند.درکنار هم ماندن استخوان  رباط.و زردپی عالوه بر کپسول مفصلی(2

 باشند. کروموزم می 47های پیکری خود دارای افراد مبتال به سندرم داون در سلول(3

 چرخه یاخته ای انجام می شود. .Sسنتز هسته در مرحله . DNAدو برابر شدن  (4

 افزایش می یابد. مثبت. با باز خورد اکسی توسین در هنگام زایمان ترشح هورمون(5

2 

 نمره( 5/0)هر مورد تعریف کنید 3

 پاسخ  موضعی که  به دنبال آسیب بافتی بروز می کند.   ا لتهاب (1

                                           عبور گلبول های سفید را از دیواره مویرگ تراگذری می گویند. ری)دیاپدز(( تراگذ2

 ل جدیدو جابجایی آنها توسط  خون یا لنف و استقرار در مح جداشدن یاخته های  تومور بدخیم  )متاستاز(دگرنشینی(3
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 پاسخ کوتاه بدهیدبه هر سوال  4

 برش زدن کرمینه مخچه(5/0)یح مغز، با برش کدام بخش بطن چهارم دیده می شود؟درتشر(1

ه ای تارهای ماهیچعنبیه ،چون دارای  (75/0)برای فعالیت کدام وجود یون کلسیم ضروری است؟ قرنیه یا عنبیه؟چرا؟(2

 .است

 (5/0)این گیرنده ها جزو کدام گروه از گیرنده ها طبقه بندی می شوند؟(3

     (   گیرنده مکانیکی)  (  گیرنده فشار خون دیواره رگ ها   گیرنده شیمیاییگیرنده چشایی روی زبان )  

              (5/1( هر کدام از مراحل زیر درکدام مرحله از چرخه سلولی  رخ می دهد؟) 4

    (    G2وقفه  )مرحله ب( همانند سازی سانتریول      (  G1)وقفه اول  الف( رشد و بزرگ شدن سلول

 )پرومتافاز(ج( ازبین رفتن پوشش هسته   
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 (1)در تقسیم سلولی به سواالت زیر پاسخ دهید.(5

زهای ب(در یاخته ها گیاهی پیش سامتافاز صورت می گیرد؟الف(حداکثر فشردگی کروموزوم در کدام مرحله تقسیم سلولی 

ندن با هم ماج( چه رویدادی باعث نشانگان داون می شود؟   جسم گلژی تیغه میانی توسط کدام اندامک ساخته می شود؟

 کروموزوم ها

 (75/0)در مورد دستگاه تولید مثل مرد به سواالت زیر پاسخ دهید.(6

 ب( عدد کروموزومی اسپرماتوسیت ثانویه را)اپیدیدیم( توانایی حرکت را کسب می کند؟الف( اسپرم در چه مکانی 

 )تنه یا قطعه میانی(ج(میتوکندری ها در کدام قسمت اسپرم وجود دارند؟ کروماتیدی( 2کروموزوم  23)بنویسید؟

 پاسخ کامل بدهیدبه هر سوال  5

 (1)ارند؟هایی تولید می شوند و هر کدام چه تاثیری د چه هورمون در پاسخ بلند مدت به شرایط تنش در غده فوق کلیوی(1

 آلدوسترون  بازجذب سدیم،افزایش فشار خون–کورتیزول افزایش گلوکز،تضعیف دستگاه ایمنی 

 (5/0)چرا اندازه تخم در انسان بسیار کوچکتر از تخم پرندگان است؟ (2

جنین   ین مادر ودرپستانداران به دلیل ارتباط خونی  بیا زیرا در دوران جنینی ارتباط غذایی بین  مادر و جنین وجود ندارد 

 ،میزان این اندوخته اندک است.

ینیکی ب( کاربرد کل    یاخته های تروفوبالست به سواالت زیر پاسخ دهید: الف( محل ترشح آن HCGدر مورد هورمون (3

 مانع قاعدگی  و  مانع از تخمک گذاری مجدد (1)نقش مهم آن 2ج(     اساس تست های بارداری  آن

 

5/2 

 محرک کدام دو نوع گیرنده با هم شباهت بیشتری دارند؟(1 6

 الف( چشم مرکب حشرات و گیرنده ی روی پای جلویی جیرجیرک

 ب( خط جانبی ماهی و گوش درونی مهره داران

 مارها و گیرنده ی چشایی زبانج( گیرنده ی فروسرخ 

 د( گیرنده برخی سیاهرگ های بزرگ و گیرنده ی خط جانبی مار ماهی

 

 سطح درونی تنه استخوان دراز همانند سر استخوان از بافت ....................... تشکیل شده است.(2

 ( غضروفی4                 ( اسفنجی      3( متراکم                   2(پیوندی                      1
 

 یافت نمی شود. Xدر بدن دختر یکساله سالم, یاخته ای...................کروموزوم (3

 (با چندد                        ج(با دو              ب(با یک                               الف(بدون                                
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 علت هر مورد را بیان نمایید.در هر سوال  7

 (5/0)های سنگین چیست؟ای پس از انجام ورزشعلت گرفتگی و درد ماهیچه(1

 تولید اسید الکتیک   وانباشته شدن آن

 (5/0)علت توقف رشد چند سال بعد از بلوغ را بنویسید ؟(2

 تبدیل صفحات غضروفی  به استخوانی و بسته شدن صفحات  رشد
 (5/0)اشتباه در میوز خطرناک تر از میتوز است ؟چرا (3

 زیرا یاخته های حاصل از میوز در ایجاد نسل بعد دخالت  مستقیم دارند 

5/1 

 مقایسه کنیددر هر سوال  موارد مورد نظر را 8

 (5/0)توکندری باهم مقایسه کنید؟یتارهای ماهیچه ای تند و کند را از نظر تعداد م(1

 میتوکندری کمتر و تارهای ماهیچه  کند میتوکندری بیشتر دارند.تارهای ماهیچه تند 

 (5/0). یک مورد مقایسه کنید دررا اسپر ماتید و اسپرم (2

 .اسپرم ها جدا از هم . و تاژک دار هستند

 ) دو مورد( (1ساختار و عملکرد چشم مرکب و چشم انسان را مقایسه نمایید.)(3

یکی در چشم مرکب  و تصویر یک دست در تصویر موزای -قرنیه در چشم انسان–وجود عدسی و گیرنده نوری  در  هر دو  

 چشم انسان

2 

 جدول زیر را کامل نمایید.)ارتباط هر مورد تنها با یک مورد است( 9

 

) دو مورد اضافه است( الف  ب 

 )ب(جفت  -1

 )ج(یه های زاینده جنینی ال -2

 )الف( الستوسیست ب -3

 ای بنیادی سلول ه -4

 آمنیون  -5

 )د(کوریون  -6

 جایگزینی گفته می شود مالف( به توده یاخته ای هنگا

 ( مواد دفعی جنین از این طریق به خون مادر منتقل می شود. ب

 ج( منشأ بافت ها و اندام های مختلف هستند. 

 .د( از تعامل آن با رحم، جفت تشکیل می شود

 

 

1 

 پاسخگو باشید.در تصاویر زیر  10

 

 متافاز دهد؟الف( شکل مقابل کدام مرحله   از تقسیم میوز را نشان می -1

 4(5/0)ب( سلول جنسی حاصل از تقسیم چند کروموزم دارد؟
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 درنمودار زیر پاسخگو باشید.-2

 %8ساله چقدر است؟ 50الف( احتمال بدنیا آمدن فرزند مبتال  به بیماری نشانگان داون  در مادر 

ر زیرا باا فزایش سن مادراحتمال خطای میوزی د(75/0ساله چیست؟) 30ب(علت افزایش این احتمال نسبت به مادران 

 تشکیل یاخته های جنسی  وی بیشتر می شود

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


