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 درباره ميلين به هر جمله با يك كلمه پاسخ دهيد: -1

 نمره( 52/0)                                                                                                اي ......................... ) دارد يا ندارد (( ساختمان ياخته1
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                                                                                                                                 باشند.مي بستهدار پتاسيم هاي دريچهو كانال بسته  دار سديمهاي دريچه+ ميلي ولت است كانال00هنگامي كه اختالف پتانسيل غشاء 

 

 درباره هر گيرنده فشار در پوست انسان به موارد زير پاسخ دهيد: -0

 نمره( 52/0)                                                                                      باشد؟خشي از چند نورون مي( هر گيرنده فشار داراي چه ب1

     بخش انتهاي يك نورون 

 نمره( 52/0)                                                                                           ( هر گيرنده فشار در اطراف خود چه نوع پوشش دارد؟5

 اي از بافت پيونديپوشش چند اليه

  نمره( 2/0)                                                     ير زنده آنها را تعيين نمائيد.غهاي هاي محافظتي كره چشم را نام برده و بخشبخش -4

 .اندزنده غير مژه و اشك ـ اشك ـ چشم كره روي چربي بافتـ  هامژه ـ هاپلك

 به موارد زير پاسخ دهيد: زرد در مورد مغز -2

 نمره( 52/0)        چربي ( اين مغز از چه تركيباتي ساخته شده است؟1

 نمره( 52/0)     هاي درازمجراي مياني استخوان  كند؟ها را پر مي( اين مغز چه بخشي از استخوان5

 نمره( 2/0)        ) تار ( ماهيچه اسكلتي را شرح دهيد. ساختار ياخته  -6

اي داراي چندين هسته است. درون هر تار تعداد زيادي شود، تار ماهيچهاي تشكيل ميدر دوره جنين از به هم پيوستن چند سلول تار ماهيچه

 هراند. در دو انتهاي راري به نام ساركومر ساخته شدهها از واحدهاي تكاي است كه موازي هم قرار دارند. تارچهماهيچه چهرشته به نام تار

 باشد.ها به دليل وجود دو نوع رشته پروتئين به نام آكتين و ميوزين ميوجود دارد. ظاهر مخطط اين ياخته Zساركومر خطي به نام نوار 

 

 نمره( 2/0)    ن چيست؟در يك كودك نابالغ و از پائين به باال سومين غده درون ريز فعال كدام است و كار آ -7

 نابالغ و ساخته شدن هورمون تيموسين Tمحل بلوغ انفوسيت  –تيموس 

 

 نمره( 2/0)     شود؟ارتباط هيپوتاالموس با هيپوفيز پسين و با هيپوفيز پيشين چگونه انجام مي -8

 هيپوتاالموسهاي هاي نورونهاي خوني و با هيپوفيز پسين توسط آكسونبا هيپوفيز پيشين بوسيله رگ

 

 در مورد ساختمان پوست به موارد زير پاسخ دهيد: -9

 نمره( 52/0)                    تشكيل شده است.  يچند اليه بافت پوشش( اليه بيروني آن از 1

 نمره( 52/0)                      تشكيل شده است. ايبافت پيوندي رشتهآن از  دروني( اليه 5

 

 

 نمره( 2/0)     شركت كننده در دومين خط دفاع غير اختصاصي انسان را فقط نام ببريد.تمام موارد  -10

 تب ـپاسخ التهابي  ـها پروتيئن ـهاي سفيد بيگانه خوارها ـ گويچه

 

 



         

 

 

 نمره( 1)         كند؟ها اثر ميتب چگونه بر فعاليت ميكروب -11

 سازد.ها را نابود ميفعال شده و سيستم دفاعي بدن ميكروبها غير هاي ميكروببا افزايش مختصر دماي بدن آنزيم

 ام تن ) كروموزوم ( به موارد زير پاسخ دهيد:در مورد ساختار ف -15

 نمره( 2/0)                   تشكيل شده است.پروتئين و دنا هر كروموزوم از  الف(

 نمره( 2/0)    كمتر است.ز انيترفابيشتر و در مرحله متافاز ب( فشردگي كروموزوم در مرحله 

 نمره( 2/0)    دارد.فامينك  دو ) كروماتيد( و حداكثر  فامينك يك ج( هر كروموزوم حداقل

 نمره( 2/1)    در مرحله آنافاز ميتوز ) پسين چهره ( به موارد زير درباره آن پاسخ دهيد: 5n=8در سلولي كه  -10

 باشد.سانترومر مي 16فامنيك و  16كروموزوم  16مرحله آنافاز در هر سلول داراي  در

 

 نمره( 2/1)              -14

 

 

 

 

 

 

 
 

 دهد: سازي را نمايش مي مشكل، مراحل اسپر

 اسپرماتيدج(   اسپرماتوسيت دومب(   اسپرماتوسيت اولالف(  بايد نوشت؟ هايينامچه  Cو  B,Aالف( به جاي حروف 

 ( تمايزII  C( ميوز I   B ( ميوزA ج چيست ؟ –ب  –الف  فرآيندهايب( 

 كروماتيد 5كروموزوم و  5 چند كروموزوم و چند كروماتيد طبق شكل دارد؟« ج»هاي ج( هر كدام از سلول

 

 نمره( 2/1)    هاي استروژن و پروژسترون را در بدن يك زن بالغ در يك دوره جنسي : نمودار تغيرات هورمون -12

                      الف( رسم نموده     

 .دار استروژن و پروژسترون را در نيمه دوم با هم مقايسه نمائيد.ب( مق

 اي دوره مجددا مقدار استروژن بيشتر است.سپس مقدار پروژسترون و باالخره در انته ـدر نيمه دوم ابتدا مقدار استروژن 

 

 نمره( 2/1)      هاي زير يك گياه مثال يزنيد:براي تكثير رويش به وسيله هر كدام از روش -16

 زنبق  م ( ( با استفاده از زمين ساقه )ريزو5                       سيب زميني با استفاده از غده  (1

 آلبالو( با استفاده از ريشه 0

 نمره( 2/1)       ياني را در يك نهاندانه شرح دهيد.طرز تشكيل كيسه رو -17
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 هاي گياهي به موارد زير با يك كلمه پاسخ دهيد:در مورد هورمون -18

 نمره( 2/0)  جيبرلين ته و همچنين تقسيم ياخته دخالت دارد.ساقه از طريق تحريك رشد طولي ياخ الف( كدام هورمون در افزايش طول

 نمره( 2/0)                           آبسيزيك اسيد دهد؟ها فرايندي مخالف هورمون جيرلين انجام ميب( كدام هورمون در دانه

 نمره( 2/0)    اكسين شود؟هاي جانبي ميج( كاهش كدام هورمون سبب تغيير مقدار هورمون سيتوكنين در جوانه

 

 نمره( 2/1) ها را كامال توضيح دهيد.نقش آن نقش دارند، يو از بين رفتن اثر چيرگي رأس يرگي رأسها در پيدايش چيكدام هورمومن -19

نمايد. با قطع جوانه هاي جانبي جلوگيري ميهاي جانبي هورمون اتيلن ساخته شود كه از رشد جوانهشود در جوانهاكسين در غلظت زياد سبب مي

 كند.شود كه جوانه رشد ميدر جوانه جانبي در پاسخ به كاهش اكسين هورمون سيتوكنين ساخته ميانتهاي ساقه ، از غلظت اكسين كم شده و 

 

 ها به موارد زير پاسخ دهيد:در مورد ريزش برگ -50

 نمره( 52/0)                    در قاعده دمبرگ شود؟الف( اليه جدا كننده در چه محلي تشكيل مي

 نمره( 52/0)  تحت اثر عوامل محيطي مانند كاهش دما و كاهش نور شود؟عواملي تشكيل ميب( اليه جدا كننده تحت اثر چه 

 

 نمره( 1)  شود جلوگيري نمايند؟ها ميها كه سبب خرابي آناند از رسيدن بيش از حد ميوهدانشمندان چگونه توانسته -51
 نمايند كم اتيلن به را ميوه هايياخته حساسيت شوندمي متصل هاياخته سطح در اتيلن هايگيرنده به كه تركيباتي بردن كار به با انددانشمندان موفق شده

 .نمايند جلوگيري هاآن اندازه از پيش رسيدگي از لذا و

 

 

 به موارد زير با يك كلمه پاسخ دهيد: -55

  نمره( 2/0) نقش مهم در رشد آندومتر دارند.استروژن و پروژسترون هاي و در نيمه دوم هورمون استروژندر نيمه اول دوره جنسي زنان هورمون  الف(

 دوره ـ اواخر دوره 14ب( كمي قبل از روز 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موفق و پيروز باشيد

 


