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متوسطهدومدورۀدهمیازپایۀ

آزمون۲زیستدرساستانداردهایپرسش )۸(ویژۀ
مي،در مراحل تشكيل تخمك-1  شود؟ تتراد در كدام ياخته ايجاد

ت اوليهي) اووس2 ) اووگوني1
 ) اولين جسم قطبي4 ) اووسيت ثانويه3

مي-2 و تا هفتۀ ............... ادامه دارد. در انسان تمايز جفت از هفتۀ ............... بعد از لقاح شروع  شود
 دوازدهم-) دوم4 دهم-) چهارم3 دهم-) دوم2 دوازدهم-) چهارم1

 است؟ نادرست كروموزومكدام گزينه دربار@-3
 تعداد معيني كروموزوم در ياختۀ پيكري خود دارند.،گونه از جانداران ) هر1
هم،كروموزوميۀ) در يك مجموع2  ساخت نيست. هيچ كروموزومي با كروموزوم ديگر
خو3  اهري از نظر نوع ژن يكسان هستند.) در هر كروموزوم، كروماتيدهاي
 هايي دارند كه در تعيين جنسيت نقش دارند. ) همۀ جانداران كروموزوم4

 است؟ نادرست(در مردان)LHكدام عبارت دربار@-4
مي1  ) محرك ترشح هورمون تستوسترون است.2 شود. ) از بخش پيشين غد@ زيرمغزي ترشح

 ترشح آن با سازوكار بازخورد مثبت است. تنظيم)4 است. ) در بروز صفات ثانويۀ مردان مؤثر3
 چند مورد زير در بروز سرطان نقش دارد؟-5

و گوشت دوديب) دخانيات الف) ويروس د) پرتوهاج) ماهي
 ) قرص ضدبارداريه

۱(۵۲(۲۳(۳۴(۴
 پلوئیدی شدن نقش داشته باشد؟ در پلی تواند نمیکدام گزینه-۶

ما۱  ) اشتباه در تقسیم میوز۲ ها در مرحل/ آنافاز ندن کروموزوم) با هم
 های دوک هنگام تقسیم میتوز ) تخریب رشته۴ ) وجود نقط/ وارسی در میتوز۳

باكدام عبارت-7  درستي بيان شده است؟به اي طبيعي در بدن انسان ياختهچرخۀ در رابطه
 است.2، دو برابر تتراد ميوز1) تعداد تترادهاي ميوز1
 است.2دو برابر كروماتيدها در پروفاز1ها در پروفاز ) تعداد كروموزوم2
تك كروموزوم،1برخالف ميوز2) در ميوز3 مي هاي د.نشو كروماتيدي مشاهده
مي4 ميميوزوز برخالفت) در چرخۀ  شود.، دو مرحله اينترفاز مشاهده

 ها ............... همۀ ماهي-8
مي4 ) ايمني اختصاصي دارند.3 ) اسكلت استخواني دارند.2ي دارند.) لقاح خارج1  كنند. ) در آب شور زندگي

مي،دناهاي پيكري ملخ، ميانك ............... براي تقسيم ياخته-9  كند. در مرحلۀ ............... همانندسازي

 اينترفاز-) همانند1G4-) همانند3 اينترفاز-) برخالفS2-) برخالف1

به-10  درستي بيان شده است؟ كدام عبارت
 زي است. ) هر جانوري كه داراي لقاح داخلي است، الزاماً خشكي1
مي2  گيرد. ) توليد گامت الزاماً با تقسيم ميوز صورت
مي ) براي توليدمثل جنسي، الزاماً لقاح بين گامت3  شود. ها انجام
هم4  انند كرم كبد هرمافروديت است.) كرم خاكي

مي هاي گياهي ياختهكدام گزينه در مرحلۀ متافاز ميتوز-11  دهد؟ رخ
مي ) كروموزوم1  گيرند. هاي دوكروماتيدي در سطح استوايي هسته قرار
و كروموزوم ) رشته2 مي هاي دوك تخريب  كنند. ها شروع به باز شدن
 اند.ا كردهها بيشترين فشردگي را پيد ) كروموزوم3
مي ) رشته4 و كروماتيدها از هم جدا  شوند. هاي دوك كوتاه شده

و بند ناف جنين درست است؟-12  كدام عبارت در مورد جفت
مي،هاي بند ناف ) سياهرگ1  رسانند. خون را از جفت به جنين
 شامۀ جنين در تشكيل بند ناف نقش دارد. ) درون2
ب3 مي شامۀ جنين مانع مخلوطونر) و مادر  شود. شدن خون جنين
و عوامل بيماري ) پادتن4  توانند از جفت عبور كنند. زا نمي ها
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مي LH...............HCGهورمون-13  شود. با اثر بر ............... موجب ترشح پروژسترون

 جسم زرد-) مانند2 فوليكول-) مانند1
 جسم زرد-) برخالف4 فوليكول-) برخالف3

.،بر هاي اسپرم ساز ............... لوله هاي اسپرم لوله-14 ............... 
 شرايط تقسيم ميوز را ندارند.-) مانند2 درون محوطۀ شكمي قرار دارند.-) مانند1

 گامت نر متحرك ندارند.-) برخالف4 توانايي ترشح تستوسترون دارند.-) برخالف3
 نه با سايرين متفاوت است؟در كدام گزي تعداد كروموزوم-15

 هاي پيكري درخت زيتون ) ياخته2 هاي پيكري انسان ) ياخته1
 ) اووسيت ثانويه در انسان4 ماتوگوني در انسان) اسپر3

و بالغ، اسپرم به كدام قسمت-16  وارد شود؟ تواند نميهاي زير در يك مرد سالم
 ميزراهيپيازي-) وزيكول سمينال2 پروستات-) اپيديديم1

 اپيديديم-) ميزراه4 ميزراه-) پروستات3
به،چند مورد-17 مي عبارت زير را  كند؟ درستي كامل

1» »است. دوكروماتيددر مرحلۀ ............... هر كروموزوم داراي)
2) تلوفازج1ب) آنافاز2الف) پروفاز

2 ) آنافازه2) متافازد
1(12(23(34(4

 است؟ نادرستگزينه كدام-18
 اكسيژن است.كم،سياهرگ زيرين ) خون سياهرگ بند ناف مانند بزرگ1
 نوعي خودتنظيمي مثبت است.،توسين هنگام زايمان ) ترشح اكسي2
و نيكوتين ) پروتئين3  توانند از جفت عبور كنند.مي،ها همانند اكسيژن
چش4 م شباهت دارد.) اليۀ داخلي اطراف اووسيت ثانويه به زجاجيۀ

 لقاح داخلي ...............-19
و ماهي ) در همۀ پستانداران تخم1 مي گذار و همۀ پرندگان ) در برخي ماهي2 شود. ها ديده  ها

و برخي خزندگان3 و همۀ كرم4 ) در همۀ دوزيستان  هاي خاكي ) در برخي پستانداران
يا هاي بافت پوششي لوله ياخته-20  هاي پوششي كدام است؟ ختههاي فالوپ مشابه

ك4 ) ديوار@ دروني كپسول بومن3 ) ديوار@ بيروني كپسول بومن2اي ) نايژك مبادله1 ۀ حبابكييس)
 كنند@ سرعت تقسيم از نظر جنس به كدام شباهت دارند؟ عوامل تنظيم-21

 ) كوتين4 ) پكتين3 ) اينترفرون2 ) لسيتين1
زي-22  است؟ نادرستر كدام عبارت در ارتباط با شكل

1» ، داراي دو كروموزوم جنسي است.»الف)

2»  اي عمل كند. تواند مانند ياختۀ دارينهمي»ب)

 است.»ج«هاي نصف كروموزوم»د«هاي ) تعداد كروموزوم3

4»  در تنۀ خود تعداد زيادي راكيزه دارد.»ه)

23-.  وجود دارد. DNA.............. مولكول در ياختۀ پوششي دوازدهۀ انسان، در مرحلۀ آنافاز ميتوز
1(462(923(128 4(184 

مي هاي از ياخته سيتوكينز در چند مورد-24  شود؟ زير با ايجاد كمربند انقباضي انجام
د) اسپرماتوگونيج) گويچۀ قرمز هاي مريستميب) ياختهTالف) لنفوسيت

1(12(23(34(4
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*▲2پاسخ: گزينۀ-1  كتاب 104صفحۀ* دانش* حيطه: سادهمشخصات سؤال:
مي 104با توجه به شكل صفحۀ  شود. تتراد در اووسيت اوليه مشاهده

 كتاب 111صفحۀ* دانشمشخصات سؤال: * ساده * حيطه:▲2پاسخ: گزينۀ-2
و تا هفتۀ دهم ادامه دارد. تمايز جفت از هفتۀ دوم بعد از لقاح شروع مي  شود

 كتاب82و80،81هاي صفحه* دانشمشخصات سؤال: * ساده * حيطه:▲4اسخ: گزينۀپ-3
و بعضي جانداران كروموزوم  هايي دارند كه در تعيين جنسيت نقش دارند. انسان

 كتاب 101و99هاي صفحه* دانشمشخصات سؤال: * ساده * حيطه:▲4پاسخ: گزينۀ-4
ميLHتنظيم ترشح هورمون  شود. با سازوكار بازخورد منفي انجام

 كتاب90صفحۀ* دانشمشخصات سؤال: * ساده * حيطه:▲1پاسخ: گزينۀ-5
 همۀ موارد در ايجاد سرطان نقش دارند.

و فهممشخصات سؤال: * ساده * حيطه:▲3پاسخ: گزينۀ-6  كتاب94و85هاي صفحه* درك
ميشدن نقشي ندارد. نقطۀ پلوئيدي وجود نقطۀ وارسي در پلي  پلوئيدي شدن جلوگيري كند. تواند از پلي وارسي

و فهممشخصات سؤال: * ساده * حيطه:▲3پاسخ: گزينۀ-7  كتاب93و85هاي صفحه* درك
 ها: علت نادرستي ساير گزينه

مي1: تتراد فقط در پروفاز ميوز1گزينۀ  شود. مشاهده
 برابر است.2با تعداد كروماتيدهاي همان ياخته در پروفاز ميوز1ي يك ياخته در پروفاز ميوزها : تعداد كروموزوم2گزينۀ
مي4گزينۀ  شود. : در تقسيم ميتوز يك مرحله اينترفاز مشاهده

و فهممشخصات سؤال: * ساده * حيطه:▲3پاسخ: گزينۀ-8  كتاب 115و52،78هاي صفحه* درك
اخ همۀ مهره  تصاصي دارند.داران ايمني

 ها: رد ساير گزينهعلت
 ماهي لقاح داخلي دارد. : كوسه1گزينۀ
 ماهي اسكلت غضروفي دارد. : كوسه2گزينۀ
مي : برخي ماهي4گزينۀ  كنند. ها در آب شيرين زندگي

و فهممشخصات سؤال: * ساده * حيطه:▲4پاسخ: گزينۀ-9  كتاب82صفحۀ* درك
ا دناميانك همانند ميدر  كند. ينترفاز همانندسازي

 كتاب 116صفحۀ* كاربردمشخصات سؤال: * ساده * حيطه:▲4پاسخ: گزينۀ-10
 ها: علت نادرستي ساير گزينه

و بعضي ماهي : بعضي از آبزيان مثل سخت1گزينۀ  ها لقاح داخلي دارند. ها مثل كوسه پوستان
نر2گزينۀ حا،: در زنبور ميگامت با تقسيم ميتوز  شود. صل
مي،: در بكرزايي3گزينۀ  تواند بدون لقاح شروع به تقسيم كند. تخمك

 كتاب85صفحۀ* دانشمشخصات سؤال: * ساده * حيطه:▲3پاسخ: گزينۀ-11
مي ها بيشترين فشردگي را پيدا كرده در مرحلۀ متافاز كروموزوم و در وسط ياخته رديف  شوند. اند

 ها:هعلت نادرستي ساير گزين
 در اين مرحله ياخته فاقد پوشش هسته است.:1گزينۀ
و كروموزوم : در مرحلۀ تلوفاز، رشته2گزينۀ مي هاي دوك تخريب  كنند. ها شروع به باز شدن
مي : كوتاه شدن رشته4گزينۀ و جدا شدن كروماتيدها در مرحلۀ آنافاز اتفاق  افتد. هاي دوك

* مشخصات سؤال▲3پاسخ: گزينۀ-12  كتاب 111و 110هاي صفحه* دانش* حيطه: متوسط:
 ها: علت نادرستي ساير گزينه

 : بند ناف يك سياهرگ دارد.1گزينۀ
ب2گزينۀ و جفت نقش دارد.ونر:  شامه در تشكيل بند ناف
و عوامل بيماري : پادتن4گزينۀ مي ها  توانند از جفت عبور كنند. زا
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* مشخصات▲2پاسخ: گزينۀ-13  كتاب 110و 107هاي صفحه* كاربرد* حيطه: متوسطسؤال:

ميLHهورمون،گذاري پس از تخمك مي موجب رشد جسم زرد  يابد. شود. با رشد جسم زرد ترشح پروژسترون افزايش
مي HCGپس از لقاح، هورمون مي از تروفوبالست ترشح و تداوم ترشح پروژسترون از آن و موجب حفظ جسم زرد  شود. شود

*▲4پاسخ: گزينۀ-14  كتاب 101و99هاي صفحه* كاربرد* حيطه: متوسطمشخصات سؤال:
 ها: علت نادرستي ساير گزينه

و بيضه ساز درون بيضه هاي اسپرم : لوله1گزينۀ  ها خارج از محوطۀ شكمي هستند. ها قرار دارند
مي هاي اسپرم : تقسيم ميوز درون لوله2گزينۀ  شود. ساز انجام
مي : تستوسترون توسط ياخته3گزينۀ  شود. هاي بينابيني ترشح

*▲4پاسخ: گزينۀ-15 و فهم* حيطه: متوسطمشخصات سؤال:  كتاب 104و81،99هاي صفحه* درك
مي3،46و1،2هاي ها در گزينه تعداد كروموزوم  باشد. عدد

م23اووسيت ثانويه در انسان داراي ميعدد كروموزوم  باشد. ضاعف
*▲2پاسخ: گزينۀ-16 و فهم* حيطه: متوسطمشخصات سؤال:  كتاب 100صفحۀ* درك

مي@ وزيكول سمينال مايعي غني از فروكتوز را به اسپرمدغ  كند. ها اضافه
و رواندغ مي كننده@ پيازي ميزراهي نيز ترشحات قليايي  كند. اي را به مجرا اضافه

ا اسپرم وارد هيچ  شود. ها نميز اين غدهيك
*▲3پاسخ: گزينۀ-17 و فهم* حيطه: متوسطمشخصات سؤال:  كتاب93صفحۀ* درك

 كروماتيد دارد.2هر كروموزوم2و متافاز2، پروفاز1در مراحل آنافاز
*▲1پاسخ: گزينۀ-18 و فهم* حيطه: متوسطمشخصات سؤال: ابكت 113و 112، 24،111هاي صفحه* درك

 خون سياهرگ بند ناف پر اكسيژن است.
مي پادتن (نوعي پروتئين)  توانند از جفت عبور كنند. ها

و ژله و حالتي مانند زجاجيۀ چشم دارد. اليۀ داخلي اطراف اووسيت ثانويه شفاف  اي است
*▲2پاسخ: گزينۀ-19 ابكت 117و 116، 115هاي صفحه* كاربرد* حيطه: متوسطمشخصات سؤال:

و برخي آبزيان مثل سخت لقاح داخلي در جانوران خشكي و بعضي ماهي زي مي ها مثل كوسه پوستان  شود. ماهي ديده
و دوزيستان لقاح داخلي دارند.  كرم خاكي، همۀ پستانداران، خزندگان، پرندگان

*▲1پاسخ: گزينۀ-20  كتاب 103صفحۀ* كاربرد* حيطه: متوسطمشخصات سؤال:
(مخاط) نايژك مبادله ياخته  دار هستند. مژك،هاي فالوپ هاي پوششي لوله اي همانند ياخته هاي پوششي

*▲2پاسخ: گزينۀ-21  كتاب70.87هاي صفحه* كاربرد* حيطه: متوسطمشخصات سؤال:
مي انواعي از پروتئين و پكتـين نـوعي نوعي پروتئين است. لسيت اينترفرونكنند، ها سرعت تقسيم ياخته را تنظيم و كـوتين نـوعي ليپيـد ين

 كربوهيدرات است.
*▲3پاسخ: گزينۀ-22  كتاب99صفحۀ* كاربرد* حيطه: دشوارمشخصات سؤال:

 ها، اسپرماتيد با اسپرماتوسيت ثانويه برابر است. از نظر تعداد كروموزوم
*▲2پاسخ: گزينۀ-23  كتاب85و81ايه صفحه* كاربرد* حيطه: دشوارمشخصات سؤال:

شوند. جدا شـدن كروماتيـدها بـا كوتـاه شـدن در مرحلۀ آنافاز ميتوز با تجزيۀ پروتئين اتصالي در ناحيۀ سانترومر، كروماتيدها از هم جدا مي
مي رشته و در اين مرحله كروموزوم هاي دوك متصل به كروموزوم انجام تك شود م كروماتيدي هستند. ها  DNAولكـول هر كروماتيد داراي يـك
 است.

*▲2پاسخ: گزينۀ-24  كتاب99و18،72،86هاي صفحه* كاربرد* حيطه: دشوارمشخصات سؤال:
د«هاي جانوري مانند سيتوكينز در سلول و مي»الف  شود.، با ايجاد كمربند انقباضي انجام

 علت نادرستي ساير موارد:
گي هاي مريستمي از ياخته ياخته»:ب«مورد و در سيتوكينز ياختههاي  شود. هاي گياهي حلقۀ انقباضي تشكيل نمي اهي هستند
و سيتوكينز است.،فاقد هسته،گويچۀ قرمز بالغ»:ج«مورد  تقسيم


