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 بارم ًام ٍ ًام خاًَادگی:                                         کالس: 

 زضؾت      ًبزضؾت                                                           زضؾت یب ًبزضؾت ثَزى ػجبضات ظیط ضا هكرص کٌیس.  1

 بِ صَرت دٍ کزٍهاتیذی ّستٌذ. اٍلیِ ّای اسپزهاتَسیت  ّا در سلَل الف( کزٍهَسٍم

 ذ. ٌدّ فعالیت تزشحی خَد را افشایش هی FSHبا تأثیز َّرهَى  سرد ّای جسن  ب( یاختِ

 تز دارد.  ًسبت بِ تخن اصلی یک هجوَعِ کزٍهَسٍهی کن ضویوِج( در گیاّاى گلذار، تخن 

 ّای گل هوکي است ایجاد شَد. د( هیَُ اس رشذ ٍ ًوَ توام قسوت

1 

 جبّبی ذبلی ضا ثب ػجبضات زضؾت پط کٌیس.  2

......... ..ٍ ......... ..................ای اس جٌس ........ حاصل اًقباض حلقِ  ّای جاًَری بزای تقسین سیتَپالسن الف( فزٍرفتگی ٍسط سلَل

 است. 

 باشذ.  تزیي حلقِ یک گل کاهل ............................ هی ب( داخلی

 ........ ٍجَد دارد. ..............ي شزایط ایوٌی ٍ تغذیِ بزای رشذ ٍ ًوَ جٌیي در .............ج( بْتزی

 آیذ.  ...... بِ ٍجَد هی...............ّای ........... د( در اٍلیي تقسین تخن اصلی در گیاّاى گلذار، دٍ سلَل با اًذاسُ

 ................... یاختِ است. ّـ( علت اصلی سزطاى، بعضی تغییزات در ...........
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 ؿیل ػول ثِ قلِ، ػلت پبییي آهسى ایي هٌحٌی چیؿت؟ ًبالف( پؽ اظ ضؾیسى هٌحٌی پت 3

 

  ة( تأثیط اػصبة ؾوپبتیک ثط قلت ٍ زؾتگبُ تٌفؽ ضا ثٌَیؿیس.

 

 

1 

 ی کَض ضا تؼطیف کٌیس.  الف( ًقغِ 4

 

  ّب ضا تَضیح زّیس. ة( ؾبذتبض ذظ جبًجی زض هبّی

 

 

1 

 ثبقس؟  الف( جٌؽ اؾکلت زض کَؾِ هبّی اظ چِ ًَع هی 5

 

 قَز؟  ّبی پطٍتئیٌی یبفت هی هطکعی زض ؾبضکَهط کسام ًَع اظ ضقتِ صفحِ ضٍقية( زض 

 

  قًَس ضا، ثٌَیؿیس. ّب هی ج( ػَاهلی کِ زض هحل هفصل ثبػث زض کٌبض ّن هبًسى اؾترَاى
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 قَز؟  الف( َّضهَى گلَکبگَى اظ کجب تطقح هی 6

 

 ة( ًقف َّضهَى گلَکبگَى زض ثسى چیؿت؟ 

 

  ج( پیک کَتبُ ثطز چیؿت؟
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 قَز ثٌَیؿیس.  ّب هی ّب ضا کِ ثبػث افعایف ثیگبًِ ذَاضی هیکطٍة الف( زٍ هَضز اظ ػولکطز پبزتي 7

 

  ّب چیؿت؟ ة( هٌظَض اظ ثبلغ قسى لٌفَؾیت
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 الف( کبضیَتیپ چیؿت؟  8

 

  ة( زٍ کبضثطز تْیِ کبضیَتیپ ضا ثٌَیؿیس.

 

1 

  زّس ضا ثٌَیؿیس. ی ؾلَلی ضخ هی زض چطذِ G2ی  ٍقبیؼی ضا کِ زض هطحلِ 9
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 هیَظ ضا ثب آًبفبظ هیتَظ ثٌَیؿیس.  Iالف( تفبٍت آًبفبظ  10

 

 

  قَز؟ تقؿین هیَظ ایجبز هیة( تتطاز چیؿت ٍ زض کسام هطحلِ 

 

 

 

1 

nزض ؾلَلی فطضی  11 2  ثبقس:  هی 10

 ی هتافاس هیتَس ایي سلَل چٌذتا است؟  در هزحلِ DNAالف( هقذار هَلکَل 

 ی آًافاس هتیَس چٌذ عذد است؟  در هزحلِساًتزٍهز ب( تعذاد 
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 الف( ًقف آکطٍظٍم هَجَز زض ؾط اؾپطم چیؿت؟  12

 

  ظایی ضا ثٌَیؿیس. ظایی ثب اؾپطم ة( تفبٍت اؾبؾی فطآیٌس تروک
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 ّبی ظیط پبؾد زّیس.  زض ضاثغِ ثب زؾتگبُ تَلیسهثل ظى ثِ پطؾف 13

 الف( در اًساى اٍلیي جسن قطبی چِ تفاٍتی با دٍهیي جسن قطبی دارد؟ 

 

 شَد؟  ب( در چِ صَرت تقسین هیَس در اٍٍسیت ثاًَیِ کاهل هی

 

 

 ی بیزًٍی بالستَسیست چِ ًام دارد ٍ ًقش آى چیست؟  ج( الیِ

 

 یک در تشکیل جفت ًقش دارد؟  ّای اطزاف جٌیي در حفاظت جٌیي ٍ کذام یک اس پزدُ د( کذام
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 ّبیی تكکیل قسُ اؾت؟  الف( تروک جَاى کِ زضٍى تروساى گل قطاض زاضز، اظ چِ قؿوت 14

 

 

  ّبیی ّؿتٌس؟ قًَس زاضای چِ ٍیػگی افكبًی هی ی ظًجَض ػؿل گطزُ ّبیی کِ ثِ ٍؾیلِ ة( گل

 

 

5/0 
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 ی شضت ثٌَیؿیس.  الف( ًقف لپِ ضا زض زاًِ 15

 

  آیٌس. هیة( هَظّبی ثسٍى زاًِ چگًَِ ثِ ٍجَز 

 

 

5/0 

 

75/0 

 قَز؟  ّطیک اظ اػوبل ظیط تَؾظ کسام تٌظین کٌٌسُ ضقس گیبّی اًجبم هی 16

 )...................................(غالت  بذر  )...................................................(         ب( رٍیشالف( چیزگی رأسی 
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 قَز؟  ی جسا کٌٌسُ ثطگ زض کجب تكکیل هی الف( الیِ 17

 

 

 قًَس؟  ّب زض ثطاثط ؾطهب چگًَِ هحبفظت هی ة( جَاًِ
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  ظا ضا ًبم ثجطیس. ّبی هؿي گیبّبى زض ثطاثط ػَاهل ثیوبضی ی اًسام ج( ثبفت هحبفظت کٌٌسُ

 

  کٌیس.گصاضی  ّبی هكرص قسُ ضا ًبم قکل ظیط هطثَط ثِ ضٍیبى گیبُ اؾت، ثرف 18

1.............................................. : 

2............................................. : 

3........................................... : 
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ّبی هكرص  قکل ظیط هطثَط ثِ زؾتگبُ تَلیسهثل هطز اؾت، قؿوت 19

  زض هطز چیؿت؟ 3گصاضی کٌیس ٍ ًقف قوبضُ  قسُ ضا ًبم

1   .................................... :2 .................................... :3.................................... : 

4   .................................... :5   .................................... :6................................. :... 

 :3ًقش شوارُ
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 ی زضؾت ضا اًتربة کٌیس.  گعیٌِ 20

 .................................. کطٍهَظٍم زاضز ٍ ................................... ظایكی زض زاًِ گطزُ لَثیب   الف( یبذتِ

1 )n2 -  تقسین هیتَس حاصل شذُ است. اس 

2 )n -  .اس تقسین هیتَس حاصل شذُ است 

3) n2- دّذ.  یک بار هتیَس اًجام هی 

4) n2-  .اس تقسین هیَس حاصل شذُ است 

 ّبی ظیط زیپلَئیسًس؟  ة( چٌس هَضز اظ یبذتِ

 « اسپزهاتیذ -اسپزهاتَگًَی -اٍٍسیت اٍلیِ -اٍٍسیت ثاًَیِ -ٍگًَیاٍ»

 ( سِ هَرد    2( دٍ هَرد 1

 ( پٌج هَرد    4( چْار هَرد 3

 تتطاز زاضز، ایي یبذتِ زض آغبظ تقؿین چٌس کطٍهَظٍم زاقتِ اؾت؟  5هیَظ،  Iای زض پطٍفبظ  ج( یبذتِ

1)5  2)10  3)15  4)20  

 بیی ذبضج قسى اظ ذَى ضا ًساضز؟یک تَاً ز( کسام

 ( لٌفَسیت    2( ًَتزٍفیل 1

 ( ائَسیٌَفیل    4( هاستَسیت 3
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 20 جوع ًوزات   
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 شوارُ

 سَال
 هتي پاسخ

 ز( زضؾت ج( غلظ   ة( غلظ الف( زضؾت  1

 زاض  ج( پؿتبًساضاى جفت ة( هبزگی  الف( اکتیي ٍ هیَظیي  2

 ّـ( هبزُ غًتیک  ز( هتفبٍت 

 زاض پتبؾیوی ٍ ذطٍج ًبگْبًی هقساض ظیبزی پتبؾین.  زضیچِ ّبی الف( ثبظ قسى کبًبل 3

 تٌفؽ تؼسازة( افعایف ضطثبى قلت ٍ افعایف 

 ثبقس.  ّبی ًَضی هی قَز ٍ فبقس گیطًسُ جب ذبضج هی الف( ثركی اظ قجکیِ کِ ػصت ثیٌیبیی اظ آى 4

زاضی اؾت کِ ثب  ّبی هػک ّبیی ثب هحیظ ثیطٍى اضتجبط زاضز ٍ زاضای یبذتِ ة( کبًبلی زض ظیط پَؾت هبّی اؾت کِ اظ ضاُ ؾَضاخ

 قًَس.  اضتؼبـ آة تحطیک هی

 ّب ظضزپی -ّب ضثبط -ج( کپؿَل هفصل ة( هیَظیي  الف( غضطٍة  5

 ة( افعایف قٌس ذَى    الف( پبًکطاؼ )جعایط الًگطّبًؽ(  6

کٌٌس کِ زض ًعزیکی ّن ّؿتٌس ٍ حساکثط چٌس یبذتِ ثبّن  ّبیی اضتجبط ثطقطاض هی ّبی قیویبیی ّؿتٌس کِ ثیي یبذتِ ( هَلکَلج

 هبًٌس ًبقل ػصجیفبصلِ زاضًس. 

 ّب  ؾبظی هیکطٍة ذٌثی -ّب غى ضؾَة زازى آًتی -ّب الف( ثِ ّن چؿجبًسى هیکطٍة 7

 قًَس(  غًی هی کٌٌس. )زاضای گیطًسُ آًتی ا هیة( تَاًبیی قٌبؾبیی ػبهل ثیگبًِ ضا پیس

 اًس.  ّب ثب حساکثط فكطزگی کِ ثطاؾبؼ اًساظُ، قکل ٍ هحتَای غًی ٍ هحل ؾبًتطٍهطّب هطتت قسُ الف( تصَیطی اظ کطٍهَظٍم 8

 ّبی کطٍهَظهی  تكریص ثؼضی ًبٌّجبضی -ّب ة( تؼییي هقساض کطٍهَظٍم

 قًَس.  ّب آهبزُ تقؿین هی یبثس ٍ یبذتِ ّب ٍ ػَاهل هَضزًیبظ ثطای تقؿین افعایف هی ؾبذت پطٍتئیي 9

ضًٍس ٍلی زض آًبفبظ  قًَس ٍ ثِ قؿوت قغجیي هی ّبی ّن ؾبذت کِ زٍ کطٍهبتیسی ّؿتٌس اظ ّن جسا هی کطٍهَظٍم Iالف( زض آًبفبظ  10

 قًَس.  سا هیهیتَظ کطٍهبتیسّبی ذَاّطی ّط کطٍهَظٍم اظ ّن ج

ؾبظًس. زض پطٍفبظ  چؿجٌس ٍ ؾبذتبض چْبض کطٍهبتیسی ثِ ًبم تتطاز ضا هی ة( زٍ کطٍهَظٍم ّوتب کِ زٍکطٍهبتیسی ّؿٌس اظ عَل ثْن هی

I قًَس.  ایجبز هی 

 02ة(   02الف(  11

 ّبی حفبظت کٌٌسُ تروک ًفَش کٌس.  کٌس تب ثتَاًس زض الیِ الف( زاضای آًعین اؾت ٍ ثِ اؾپطم کوک هی 12

گیطز ٍ  ظایی پؽ اظ ّط ثبض تقؿین ّؿتِ زض هیَظ تقؿین ًبهؿبٍی ؾیتَپالؾن صَضت هی زض تروک -ة( تقؿین ًبهؿبٍی ؾیتَپالؾن

 قَز.  ثبػث ایجبز یک یبذتِ ثعضگ تروک ٍ ؾِ یبذتِ کَچک گَیچِ قغجی هی

اؾت ٍ  IIی قغجی حبصل هیَظ  هیي گَیچِاًس ٍ زٍ ّب زٍکطٍهبتیسی اؾت ٍ کطٍهَظٍم Iی قغجی حبصل هیَظ  الف( اٍلیي گَیچِ 13

 اًس.  ّب تک کطٍهبتیسی کطٍهَظٍم

 ة( ظهبًی کِ یبذتِ جٌؿی ًط ثِ آى ثطذَضز کٌس ٍ فطآیٌس لقبح آغبظ قَز. 

 ج( تطٍفَثالؾت ٍ زض تكکیل جفت ًقف زاضز. 

 ضز. جٌیي( زض تكکیل جفت ًقف زا قبهِجٌیي( زض حفبظت ٍ کَضیَى )ثطٍى  قبهِز( آهٌیَى )زضٍى 

 ٍجَز زاضز.  ذَضـای کِ زضٍى آى ثبفت  الف( پَقف زٍ الیِ 14

 قًَس.  ًَض فطاثٌفف زیسُ هی ػالئوی زاضًس کِ فقظ زض -اًی زاضزّب قٌس فطاٍ ة( قْس آى

 الف( اًتقبل هَازغصایی اظ آًسٍؾپطم ثِ ضٍیبى زض حبل ضقس.  15

ّبی ًبضؼ  ضٍز. زض ًتیجِ زاًِ قَز اهب ضٍیبى قجل اظ تکویل هطاحل ضقس ٍ ًوَ اظ ثیي هی ّب، لقبح اًجبم هی ة( ثطای تَلیس ایي هیَُ

 ای ًبظک زاضًس.  قًَس کِ ضیعًس ٍ پَؾتِ تكکیل هی

 طلیية( جیج الف( اکؿیي  16
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 الف( زض قبػسُ زهجطگ زض هحل اتصبل ثِ قبذِ  17

 پَقبًس.  ّب ضا هی ّبی پَلک هبًٌسی کِ ضٍی آى ة( ثب ثطگ

 ثبفت چَة -ای پٌجِ  ج( ثبفت چَة

 ّب لپِ -3 ضیكِ ضٍیبًی  -0 ؾبقِ ضٍیبًی  -1 18

 تطقح هبیغ قلیبیی  - هیعضاّی -پیبظی -3 پطٍؾتبت  -0 ) گكٌبة زاى( ٍظیکَل ؾویٌبل -1 19

 هجطای اؾپطم ثط -6 ین اپیسیس -5 ثیضِ  -4
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