
 

 

 

 

 

 
 

 

 نمره 02جمع بارم : 

 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

 2 ؟است یضرور یجنس یسالمت غده ها یبرا یچه موارد 1

 2 ؟ادامه دارد یتا چه سن بیماده به ترتی ه کام دیزامه و تول دیتول 2

 2 .دیده حیو توض دیانواع لقاح را در جانوران نام ببر 3

 2 تقسیم رشتمان را بنویسید.ویژگی های  4

 2 .دیسینوع برنج را بنو نیا دهیو فا یژگیکنند؟ و دیرا تول ییچگونه پژوهشگران توانستند برنج طال 5

6 
 نیسولقند وابسته به ان یماریها و نقش آنها در دست نبود چگونه افراد مبتال به ب ژنی درباره  یکه دانش و مناسب یدر گذشته زمان

 د؟یآ یبه دست م نیامروزه به چه صورت انسول ؟کردندیرا درمان م
2 
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 هید.اندام حسی را نشان می دهد؟ توضیح دتصویر مقابل کدام 
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 1.5 اندام های هدف هورمون ترشح شده از غده پاراتیروئید را نام ببرید. 8

 1.5 .دیغده ها را نام ببر نیاز غدد دخالت دارد. سه مورد از ا یبعض شیاز هورمون ها در  واپا یبا ترشح بعض یمغز ریز یغده 9

 1.5 گردد؟ می اتفاقی چه باعث سالگی ۰۲ حدود تا و انسان قد رشد دوران در رشد هورمون زیاد یا و کم ترشح 11

 1.5 چشم قرار دارند؟ هیچند نوع هستند و در کدام ال ینور رندهیگ یها اختهی 11
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 بهداشت تیمناسب و رعا هیتغذ 1

 شود. یمتوقف م یسالگ ۰۵ماده معموال حدود  یکامه دیادامه دارد. تول یزامه معموالً تا کهنسال دیتول 2

3 
 بیماده و زامه در خارج از بدن جانور ماده ترک یجنس اختهی یدهد. در لقاح خارج یرخ م یو داخل یلقاح در جانوران به دو شکل خارج

 شوند. یم بیماده و زامه، درون بدن جانور ماده با هم ترک یجنس اختهی یشوند. در لقاح داخل یم

4 

 ی بدن می شود. تقسیم رشتمان در سراسر عمر ما انجام می گیرد و سبب رشد و ترمیم بافت های آسیب دیده

آید. تعداد فام تن ها تغییری نمی شود. در این نوع تقسیم از یک یاخته، دو یاخته به وجود میدو برابر می dnaقبل از این تقسیم مقدار 

 ی اولیه دارند.تن های برابری با یاختهسیم، تعداد فامکنند، در واقع دو یاخته ی حاصل از تق

5 
تبدیل می شود. این ماده به طور طبیعی در بدن وجود ندارد زیرا برنج های  Aبرنج طالیی دارای ماده ای است که در بدن به ویتامین 

 معمولی ژن تولید کننده این ماده را ندارند. پژوهشگران این ژن را به برنج های معمولی وارد و برنج طالیی را تولید کردند

6 

ده دنای باکتری کردند و بدین طریق توانستند باکتری تولیدکنندانشمندان امروزه ژن مربوط به تولید انسولین را از انسان استخراج و وارد 

رای بانسولین به وجود بیاورند و از این نوع انسولین برای درمان دیابت وابسته به انسولین استفاده کنند. تا قبل از ایجاد این نوع باکتری 

 استفاده میشد. درمان دیابت وابسته به انسولین از انسولین به دست آمده از لوزالمعده گاو
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 .دهدیرا نشان م ییشنوا یها رندهیگ ریتصو نیا

 امیوجود دارد و پ رندهیگ یهااختهی یاست. در گوش داخل یآنها گوش داخل نیسه بخش است که مهمتر یکه گوش ما دارا میدانیم 

ارند و قرار د یگوش داخل یاند که در بخش حلزون یدارمژه یها اختهی یصوت یهارندهی. گکنندیم لیتبد یعصب امیرا به پ یصوت یها

 کنند. یم دیتول یعصب امیشوند و پ یم کیتحر هاآن یهاصوت مژه یبا انرژ

 روده، کلیه ها و استخوان ها 8

 هیفوق کل ی غده و دیروئیغده ت ،یغدد جنس 9

 .شودیم یعاد ریغ یو بلند قد یمثل کوتاه قد ییها یناهنجار جادیباعث ا 11

 قرار دارند هیشبک یعنیچشم  یداخل هیکه در ال یو مخروط یادو نوع استوانه 11
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 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی
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