
 نوبت دوم )خرداد( مهر مدرسه
 
 

 وزارت آموزش و پرورش

 .....................اداره کل آموزش و پرورش 

 ...................مدیریت آموزش و پرورش شهرستان 

 .............................دبیرستان متوسطه دوم 

 (2زیست شناسی )   درس: 

 خانوادگی:نام و نام  03/1397تاریخ: ...../

 امیرحسین پویاطراح :  دقیقه 90مدت: 

 بارم سواالت ردیف

 الف

 پر کنید.جاهای خالی را با کلمه های مناسب 

 (25/0) ( متخصصان برای بررسی فعالیت های مغز از ....................... استفاده می کنند.1

 (25/0()25/0)( گیرنده .................... است که با اتصال ناقل عصبی ............ می شود.2

 (25/0)ا در دو سمت پرده صماخ نقش دارد. ................. بخشی از گوش میانی است که در تنظیم فشار هو( 3

 (25/0)(25/0)ایش تنوع یاخته های جنسی در اثر تبادل ژنی در مرحله ................ میوز .............. رخ می دهد. افز( 4

 (25/0)( مقدار اکسی تونین با .................... تنظیم می شود.5

 (25/0()25/0).............. است.( چرخه سلولی شامل ................. و ..6

 (25/0()25/0)................. و تمایز آنها در ................. اتفاق می افتد. تولید اسپرماتیدها در ..( 7

 (25/0)خزه ها برای تولید مثل جنسی نیازمند ................. هستند . ( 8

3 

 ب

 درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.

 (25/0) از بین رفتن غشای هسته قبل از تشکیل رشته های دوک بین سانتریول ها اتفاق می افتد.( 9

 (25/0) ( رشد جوانه جانبی به اکسین نیاز دارد.10

 (25/0)دو هورمون تاثیر گذار روی یاخته های سرتولی و بینابینی از هیپوفیز پیشین ترشح میشوند. ( 11

 (25/0)گیرنده های پیکری موجود در برخی سیاهرگ های بزرگ به دمای محیط حساس اند. ( 12

 (25/0) ( بند ناف دارای دو سرخرگ و دو سیاهرگ است.13

 (25/0) شرکت دارد.( لنفوسیت در دفاع غیر اختصاصی هم 14

 (25/0) تحریک عضله موجب افزایش غلظت کلسیم میان یاخته تارها می شود.( 15

 (25/0) .دوبرابر شدن مقدار ماده ژنتیک هسته یاخته بالفاصله پس از رشد یاخته اتفاق می افتد( 16

2 

 پ
 نام دیگر عبارت های زیر را بنویسید.

 ( فام تن .....................20( تراگذری .....................            19           ( هیپوتاالموس ............... 18          ( دارینه ..................   17
2 

 ج

 به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.

 (1) درون دانه از چه بافتی است و چه وظیفه ای دارد؟( 21

 (1) خمک زایی از کدام یاخته ها و در چه زمانی آغاز میشود؟فرآیند ت( 22

 (1) بر عهده دارد؟ ( الیه های سلولی فولیکول چه وظایفی را23

10 

 ؛ تخصصی ترین سایت مشاوره کشورهــیــوا 

www.Heyvagroup.com 
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 د

 جاهای خالی را تکمیل کن.
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