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 بارم سؤاالت ردیف

 9 د( نادرست.                      ج( درست.                            ب( نادرست.                             الف( نادرست. 9

 9  دیدیمد( اپی               ج( آلدوسترون                           ب( پیرچشمی                              الف( کششی  2

3 

 فعالیت از را ران عقب یماهیچه به مربوط حرکتی نورون آن، کند ومی تحریک نخاع در را رابط نورون یک حسی الف( نورون
 .داردبازمی

 پخش جانور بدن تمام در هاست که رشته از ایشبکهشامل  و است عصبی شبکۀ یک شکل به هیدر عصبی ب( دستگاه
  موازی نیز دارد. عصبی طناب دو جانور دارد. این عصبی وجود هایگره از کوچکی پالناریا مغز سر اند. درشده

9 

 9 سرید( ُلِب پس کور           یج(  نقطه     ب(  تغییر قطر عدسی )تطابق(                     الف( آستیگماتسم 4

 9 د( مکانیکی             ج( گیجگاهی                                    ب( چکشیهوا                     یالف( تصفیه 5

 9 ج( مکانیکی و الکتریکی                                  ب( شیمیایی                          الف( مکانیکی 6

 9 ب( هورمون گلوکاگون        سلولالف( بر روی غشای  7

8 
 (تیروکسین کاهش) تیروئیدی هاینموب( کاهش هور                                                                   الف( افزایش کورتیزول

 تیروئیدد( پرکاری                                      روکسین(یبود ید )اختالل در ساخت تج( کم
9 

9 

 الف( وزیکول سمینال
 ب( خنثی کردن مقادیر کم ادرار اسیدی

 (.درجه 73) گیرد صورت تریپایین دمای در باید سازی اسپرم و نیست هامناسباسپرم تولید برای بدن یدرجه 73ج( دمای 
 بینابینی هاید( سلول

9 

 9 زاب( زندهگذار               پوس: تخم( و پالتیدارکیسه) زاالف( ُاپاسوم: زنده 91

 5/1 (040( )ص 52/0) II(             ب( تلوفاز 041( )ص 52/0) Iالف( پروفاز  99

92 

اند وبه ( این رویداد برای جاندارانی که سازگاری زیادی کسب کرده52/0شود. )تولید مثل جنسی موجب ایجاد تنوع ژنتیکی می
(  52/0ها قادر به زندگی در آن محیط نباشند. )کنند، مناسب نیست. چون ممکن است زادهمیراحتی در یک محیط زندگی 

 (041)ص 
5/1 

  



1(                    ب( 52/0الف( مغلوب ) 93
8

 5/1 (074( )ص 52/0) 

 75/1 (012ص( )52/0ریزوم)ساقۀ زیرزمینی( ) (،52/0ب( ریشه)          (387( )ص52/0ها)نر و ماده( )الف( گامتوفیت 94

95 
ماند. ( که یکی از آنها باقی می52/0آورد )های پارانشیم خورش با تقسیم میوز چهار سلول به وجود مییکی از سلول

 (388(   )ص 52/0دهد. )( و با تقسیم متوالی میتوزی، بافتی به نام آندوسپرم را تشکیل می52/0)
75/1 

 5/1 (097(    )ص 52/0)نخود( ) 5(             ب( 094( )ص 52/0دیپلوئید )الف(  96

 5/1 (031(   )ص 52/0کروموزم ) 5(               ب( 371(   )ص 52/0) Iالف(آنافاز  97

98 

 (072(   )ص 52/0)یا ناخالص( ) Hh(                                  ب( 015(  )ص 52/0الف( اتوزومی )
  

                                                                                                   072ج( ص 
 
 
 

 

9 

 75/1 (503)ص   ( 52/0ب( آلبومن )             (500(  )ص 52/0ای )( و سلول دو هسته52/0الف( گامت نر ) 99

21 

 

 ب الف
a 7 ( )(014و ص  387( )ص 52/0)خزه 
b 4 ( )(011( )ص 52/0)سرخس 
c 3 ( (019( )ص 52/0)کاج 

75/1 

29 

 (012صگویند.)( نهانزادان آوندی می52/0( بدون دانه)52/0الف( به گیاهان آوندی)
  (313( )ص52/0های گل را بر عهده داد. )وظیفه حفاظت از غنچه ب(

 (311و ص  091ص(             )52/0) 3ج( شمارۀ 
75/1 

1ب(                     (52/0الف( غالب ) 22
8

 5/1 (074( )ص 52/0) 

23 
 (385( است. )ص 52/0( و یک بخش کپسول مانند به نام هاگدان )52/0الف( شامل یک بخش میله مانند به نام تار )

 (014( )ص 52/0آرکگن )ب( درون 
75/1 

24 
 (388( )ص 52/0الف( سلول رویشی )

 (388(  )ص 2/0شود. )های دانه گفته میهای ماده بعد از لقاح و تشکیل دانه، مخروطب( به مخروط
75/1 

 5/1 (092( )ص 52/0ب( بافت آلبومن )        ( 094(  )ص 52/0الف( هاپلوئید ) 25

 21 نمره جمعموفق باشید.                                                                                                                                                                                               -
 

(Hh hh)( )( / ) ( / )

hh

1 1 10 25 0 25
2 2 4

1
2

 

 پسر سالم

م(سال)  


