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نام و نام خانوادگی

کدام عبارت، دربارۀ آوند الن دار صدق می کند؟1

میان یاختۀ (سیتوپالسم) یاخته های آن کامًال از بین رفته است. (1

در دیوارۀ عرضی یاخته های آن، صفحات آبکشی وجود دارد. (2

شیرۀ پرورده از طریق یاخته های آن جابه جا می شود. (3

ضخامت دیوارۀ یاخته های آن یکنواخت است. (4

کدام عبارت در مورد ساقۀ یک گیاه علفی دولپه ای صادق است؟2

مرز بین پوست و استوانۀ آوندی غیرمشخص است. (1

دسته های آوندی روی دوایر متحدالمرکز قرار گرفته اند. (2

تعداد دسته های آوندی در سمت خارج بیش از سمت داخل است. (3

مغز که بخشی از سامانۀ بافت زمینه ای است، به وضوح دیده می شود. (4

در ارتباط با گیاهان، کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟3

"فقط بعضی ............ دارند."

کریچه (واکوئل)ها، گزانتوفیل (1

سبزدیسه (کلروپالست)ها، کاروتنوئید (2

رنگ دیسه (کروموپالست)ها، ترکیبات آلکالوئیدی (3

دیسه (پالست)ها، مقدار فراوانی سبزینه (کلروفیل) (4

به ترتیب گلوتن و ماده ای که کالهک جهت لزج شدن سطح خود ترشح می کند، جزء کدام گروه ترکیبات هستند؟4

پروتئینی - پلی ساکاریدی (2 لیپیدی - پروتئینی (1

لیپیدی - پلی ساکاریدی (4 پلی ساکاریدی - لیپیدی (3

کدام عبارت در ارتباط با گیاهان صحیح است؟5

ضخامت دیواره در یاخته های آوند الن دار یکنواخت است. (1

در دیوارۀ عرضی یاخته های آوند مارپیچی، صفحۀ آبکشی وجود دارد. (2

میان یاختۀ (سیتوپالسم) یاخته های آوند حلقوی از بین رفته است. (3

یاخته های آوند نردبانی، در جابه جا نمودن شیرۀ پرورده نقش اصلی را دارند. (4
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بعد از تولید اسپرم، اسپرم ها اول در لوله ای به نام ............ سپس در لولۀ دیگری به نام ............ قرار می گیرند.6

اسپرم ساز - اپیدیدیم (2 اسپرم بر - اپیدیدیم (1

اپیدیدیم - اسپرم بر (4 اپیدیدیم - اسپرم ساز (3

در ارتباط با یاخته (سلول)های الیۀ بیرونی بالستوسیست، کدام گزینه نقش نادرستی را برای این سلول ها بیان می کند؟7

در تشکیل جفت به دنبال فرآیند جایگزینی بالستوسیست در دیوارۀ رحم نقش دارد. (1

نوعی هورمون جنسی را به درون خون مادر ترشح می کند که اساس تست های بارداری است. (2

باعث حفظ جسم زرد و تداوم ترشح هورمون پروژسترون از جسم زرد به خون مادر می شود. (3

آنزیم های هضم کننده ای را ترشح می کند که با تخریب یاخته های جدار رحم، باعث ایجاد حفره می شوند. (4

کدام گزینه در مورد مرجانیانی که اسکلتشان با تجمع مایع درون بدن آن ها شکل پیدا می کند، درست است؟8

در حفرۀ گوارشی آن ها، گروهی از یاخته ها ضمن ترشح آنزیم های گوارشی، مواد مغذی را با فاگوسیتوز دریافت می کنند. (1

برخالف جانوری با سامانۀ دفعی پروتونفریدی انشعابات متعدد کیسۀ گوارشی به تمامی نواحی بدن نفوذ می کند به طوری که (2

فاصلۀ انتشار مواد تا یاخته ها بسیار کوتاه است.

به روش مشابه جانوری هرمافرودیت که دارای دستگاه عصبی با ساختار نردبان مانند است، تغذیه می کند. (3

کریچه های آن ها برخالف کریچه های پارامسی، محل ثانویۀ گوارش مواد غذایی نیست. (4

هورمون (های) ترشح شده از ............ در انواع یاخته های کمتری نسبت به سایر موارد گیرنده دارند.9

غدۀ زیرمغزی که فقط ارتباط خونی با زیرنهنج دارد (2 بافتی با یاخته های غیر فشرده در زیر دیافراگم (1

یاخته های فولیکولی در حال رشد (4 باالترین غدۀ محافظت شده با قفسۀ سینه (3

به طور معمول، سرخرگ های بند ناف انسان ............ حاوی خون ............ هستند و ............10

همانند سرخرگ پشتی ماهی های بالغ - پر اکسیژن - مواد غذایی و اکسیژن موردنیاز جنین را به آن می رساند. (1

همانند سیاهرگ های ششی انسان - پر اکسیژن - خون دارای گلوکز را از جفت به سمت جنین هدایت می کند. (2

برخالف سرخرگ های کلیوی انسان - کم  اکسیژن - دارای قطر کمتری نسبت به سیاهرگ های بندناف هستند. (3

برخالف سرخرگ تغذیه کنندۀ آبشش ماهی - کم اکسیژن - در انتقال مواد دفعی تولید شده توسط جنین نقش دارد. (4

کدام عبارت زیر درست است؟11

هورمون تستوسترون نمی تواند روی نوعی یاختۀ هدف هورمون پاراتیروئیدی تأثیرگذار باشد. (1

یاخته های بینابینی مستقیمًا هدف یکی از هورمون های هیپوفیزی هستند. (2

با تحریک ترشح هورمون LH می توان مانع از رویش مو در صورت پسران در سن بلوغ شد. (3

هورمون FSH ترشح شده از غدۀ زیرمغزی سبب تقسیم میوز یاخته های زامه زا می شود. (4
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کدام گزینه، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟12

"در جانورانی که سطوح مبادلۀ اکسیژن و کربن  دی اکسید به درون بدنشان منتقل شده است و ...........، قطعًا ..........."

هوا را در مرحلۀ بازدم به درون شش ها وارد می کنند - دارای دیوارۀ کامل در بین دهلیز چپ و بطن چپ قلب خود می باشند. (1

لقاح گامت ها درون بدن مادر صورت می گیرد - همۀ مولکول های زیستی را در فضای خارج یاخته ای هیدرولیز می کنند. (2

دفاع غیراختصاصی دارند - میزان فشار تراوشی در ابتدای مویرگ های خونی بیشتر از فشار اسمزی است. (3

اندازۀ نسبی مغز درون جمجمه نسبت به وزن بدن آن ها بیشتر است - حرکات دنده ها و جناغ به تنفس کمک می کند. (4

چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟13

در یک مرد سالم و بالغ، هورمون های مترشحه از بخش پیشین غده زیرمغزی ............"

الف)  به طور مستقیم باعث متحرک شدن اسپرم ها در خارج از بیضه ها می شوند.

ب) می توانند یاخته های هدف مشترک با هورمون های تیروئیدی داشته باشند.

کروزوم در حین برخورد با تخمک نقش دارند. ج) در آزادسازی آنزیم های آ

د) همگی دارای یاخته های هدف دیپلوئید در لولۀ اسپرم ساز هستند

1 (2 صفر (1

3 (4 2 (3

در یک فرد سالم، کدام گزینه ویژگی نزدیک ترین یاخته های تک الد (هاپلوئید) دیوارۀ لوله های اسپرم ساز به یاخته های بینابینی را14

نشان می دهد؟

فاقد توانایی تقسیم و ایجاد یاخته ای هاپلوئید هستند. (1

هر کروموزوم هسته ای از دو بخش شبیه به هم تشکیل شده است. (2

تحت اثر پشتیبانی و تغذیه ای یاخته های سرتولی قرار نمی گیرند. (3

از تقسیم نامساوی سیتوپالسم یاخته های قبلی خود ایجاد می شوند. (4

چند مورد عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟15

"در کیسۀ بیضۀ یک مرد سالم و بالغ، هر یاخته ای که ............ الزامًا ............"

الف) تحت تأثیر هورمون FSH قرار می گیرد - در صورت عدم فعالیت آن ها، مبارزه علیه باکتری ها در این کیسه متوقف می شود.

ب) در بیگانه خواری باکتری ها و میکروب ها مؤثر است - در پشتیبانی و تغذیۀ یاخته های جنسی فرد نقش دارد.

ج) تحت تأثیر هورمون LH قرار می گیرد - می تواند با ترشحات خود در افزایش حجم عضلۀ دو سر بازو مؤثر باشد.

د) کروموزوم های دو کروماتیدی فاقد کروموزوم همتا دارد - در پی تقسیم خود، یاخته های دارای تاژک تولید می کند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3
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ساختاری در بیضه که حاوی لوله های پر پیچ وخم است، ............ می کند.16

دارای یاخته های زاینده است که با تقسیم خود دو نوع یاختۀ مختلف، ایجاد (1

اسپرم را به لوله ای مستقیم و غیرپیچیده، وارد (2

اسپرماتوسیت های ثانویه را در سطح خارجی خود، تولید (3

اسپرم را از تقسیم یاختۀ قبلی خود، تولید (4

در رابطه با هر جانوری که هر دو نوع دستگاه تولیدمثلی نر و ماده دارد، کدام مورد صحیح است؟17

هر فرد به کمک اسپرم های خود، تخمک های خود را بارور می کند. (1

اساس تولیدمثل جنسی در آن ها مشابه سایر جانوران است. (2

توانایی انجام لقاح دو طرفی در این جانوران مشاهده می شود. (3

توانایی انجام دفاع اختصاصی به کمک ترشح پادتن را دارد. (4

بکرزایی نوعی تولیدمثل ............ است که در آن، موجود ............ می تواند تولید شود.18

جنسی - هاپلوئید (2 غیرجنسی - هاپلوئید (1

جنسی - تريپلوئيد (4 غیرجنسی - دیپلوئید (3

در یک مرد سالم و بالغ، غده های .............19

پروستات همانند شش ها حالت اسفنجی دارند. (1

سازندۀ مایع منی، به خروج یاختۀ تاژکدار به خارج از میزراه کمک می کنند. (2

وزیکول سمینال از نمای نیم رخ در جلوی مجرای اسپرم بر هستند. (3

پیازی میزراهی همانند غدۀ زیرمغزی به اندازۀ نخود هستند و در کیسۀ بیضه قرار دارند. (4

کدام مورد درست است؟20

شبکه ای از سیاهرگ های بزرگ در تنظیم دمای بیضه ها نقش دارند. (1

اسپرماتید برخالف اسپرم فاقد وسیلۀ حرکتی است. (2

سلول های سرتولی در برخی مراحل اسپرم زایی پشتیبانی و تغذیه را بر عهده دارند. (3

ترشحات قلیایی غدد پیازی میزراهی روان تر از ترشحات پروستات هستند. (4
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