
 

 

 

 

 
 

 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

 

                                                                                                  سؤاالت           

بارم
 

 الف(ةصای ٌص یک از ىَرون ٌای زیص یک ویژگی ظارحاری ةيَیعیس : 1

 ( ىَرون راةط2( ىَرون خصکحی                                               1

 ب(خساکذص ارحالف پحاىعیل دو ظصف غؼای ىَرون چيس نیلی ولث اظث ؟

 ج(در ةزغ ةاال رو نيديی پحاىعیل ؾهل کسام کاىال ةعحً اظث ؟

1 

 الف( اؾعالح پیام ؾؿتی را جؿصیف کيیس. 2

 رَاٌس ةَد ؟ب(اگص پط از اجؿال ىاقل ةً گیصىسه در ىَرون پط ظیياپعی کاىال پحاظیم ةاز ػَد ، ظیياپط از چً ىَؾی 

 نَرد(1)ج(پط از آزاد ػسن ىاقل ؾؿتی چگَىً از اىحقال ةیغ از خس پیام جلَگیصی نی ػَد ؟

1 

 الف( ٌيگام ضصةً ةً ظص کسام ةزغ از نغض خفاػث نی کيس ؟ 3

 ب( چصا فصد پط از نؿصف کَکائیو اخعاس ظصرَػی دارد ؟

 نی ػَد ؟ج(اىؿکاس ةلؽ و  جصػح اػک جَظط کسام قعهث ٌای نغض اىجام 

1 

 الف (چصا ریؼً پؼحی ؾؿب ىزاؾی یک ةصجعحگی دارد ؟ 4

 ب(ظاده جصیو ظارحار ؾؿتی در جاىَران چً ىام دارد ؟

 ج ( ىهَدار زیص را کانل کيیس :

 پیکصی                  ؟ (1)    دظحگاه ؾؿتی ندیعی        

 ؟(2خصکحی             )                                        

 

1 

 در ٌص ؾتارت جای رالی را ةا کلهً نياظب پص کيیس : 5

 الف ( ةزغ ٌایی از پَظث نذل ......................گیصىسه ٌای جهاس ةیؼحصی دارىس .

 ىکيیم . ب ( پسیسه ............................ در پَظث ةاؾخ نی ػَد وجَد لتاس را روی ةسن رَد خط

 ج ( ىؼعحو ظَالىی نست گیصىسه .......................... را جدصیک و ةاؾخ جغییص وضؿیث ةسن نی ػَد .

 د ( در دظحگاه ؾؿتی خؼصات جؿَیصی ............................. از اجعام جؼکیل نی ػَد .

 

1 

 4از  1صفحه 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 یازدهن تجربی هقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 .شواره داوطلب: ..............................

 صفحه 4 سؤال:تعداد صفحه 

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش ضهر تهران کل اداره ی

 تهران4اداره ی آموزش و پرورش ضهر تهران منطقه 

 سرای دانص واحد رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه 

 1399 -1400سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایاىآزهوى 

 2زیست نام درس: 

 میترا آل داوود نام دبیر:

 10/1399/  20 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح10: 00  ساعت امتحان:

 دقیقه 100مدت امتحان : 
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 در نقاةل ٌص ؾتارت یک کلهً ؾدیح ةيَیعیس : 6

 ایو فصد ةصای اؾالح دیس رَد از ؾسظی ٌهگصا اظحفاده نی کيس . الف (

 ب ( در ایو ىقعً از ػتکیً جصاکم گیصىسه ٌای نزصوظی زیاد اظث .

 ج( قصىیً را ةؿَرت نعحقیم جغشیً نی کيس .

 د ( ةا افضایغ ظو و جغییص اىؿعاف پشیصی ؾسظی رخ نی دٌس .

1 

 اجفاقی نی افحاد ؟ الف ( اگص ظارحارٌای زیص وجَد ىساػث چً 7

 گیصىسه ٌای رط جاىتی در ناٌی  _ػیپَر اظحاش                       _      

   اکعَن گیصىسه ٌای ةَیایی پط از ؾتَر از غؼای پایً و ةافث پیَىسی از چً قعهحی ؾتَر نی کييس ؟ ب (

    ج ( کسام اظحزَاىچً گَش نیاىی ىعتث ةً پصده ؾهاخ دورجص قصار دارد ؟

                        

1 

 الف ( از ىؼصندل قصار گیصی کسام قعهث از نغض ناٌی ىعتث ةً ةقیً قعهث ٌا ةاالجص قصار دارد ؟ 8

 ب( گیصىسه خعی ویژه در نار زىگی چً ىام دارد ؟

 ج( چؼم نصکب زىتَر ةا ظایص خؼصات چً جفاوجی دارد ؟

 نذ از دو چؼم پیام دریافث کيس ؟ د ( کسام ظارحار نغضی ةاؾخ نی ػَد کً ٌص ىیهکصه

1 

 درظث یا ىادرظث ةَدن ؾتارات زیص را ةسون ذکص دلیل نؼزؽ کيیس : 9

 الف ( اظحزَان ىازک ىی در جؼکیل نفؿل زاىَ ىقؼی ىسارد .

 ظالگی جغییصات جصاکم اظحزَان در زىان ةیؼحص از نصدان اظث . 02-22ب ( ةیو ظيیو 

 اىصژی رَد را ةً روش ةی ٌَازی ةً دظث نی آورىس . ج ( جارٌای ناٌیچً ای قصنض رىگ

 د ( اظکلث رارجی خفاػث نَدصجص و ةٍحصی ةصای جاىَر دارد .

 

1 

                                                                           ةا جَجً ةً ػکل ةً ظَاالت پاظذ دٌیس : 11

 ( چیعث ؟1ىام ةزغ ػهاره )

 ( کسام ىَع نغض اظحزَان وجَد دارد ؟2ػهاره )در ةزغ 

 ( از چً ةافحی ظارحً ػسه اظث ؟3رارجی جصیو الیً یؿيی ةزغ )

 یصی ةافث ٌای اظحزَاىی در کسانیک از اىَاع اظحزَان دیسه نی ػَد ؟گایو ظصز قصار 

1 

 الف (در یک ظارکَنص چيس ةزغ روػو وجَد دارد ؟ 11

 اىقتاض چً جغییصی نیکيس ؟ب ( اىسازه ةزغ جیصه در زنان 

 ج( در زنان اىقتاض وقحی ظص نیَزیو ةً اکحیو نحؿل ػس چً اجفاقی نی افحس ؟

 د ( چصا ظلَل ناٌیچً نزعط چيس ٌعحً دارد ؟

1 

 4از  2صفحه 
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 در ناٌیچً جَظط کسام جصکیب اىجام نی ػَد ؟ ATPالف ( ةازجَلیس  12

 در چً ىَع ورزش ٌایی ةً کار گصفحً نی ػَىس ؟ب ( جارٌای ناٌیچً ای ةا نیحَکيسری فصاوان 

 ج ( ىَع اظکلث ؾصوس دریایی چیعث ؟

 د ( یک ىَع نفؿل لغضىسه نذال ةضىیس .

1 

 نصدان چیعث ؟ الف ( ىقغ ویژه پصوالکحیو در زىان و  13

 کً جَظط ظلَل ؾؿتی در نغض ظارحً نی ػَد ؟ب( ٌَرنَىی ىام ةتصیس 

 ٌیپَفیض پیؼیو ، ةافث غضصوف اظث ؟ج (ظلَل ٌسف کسام ٌَرنَن 

1 

ارجتاط دارد آن ٌا را پیسا کصده کيار ٌم ةيَیعیس )یکی "ب "ةا یکی از ؾتارات ردیف "الف "ر جسول زیص ٌص یک از ؾتارات ردیف د 14

 از کلهات اضافی اظث (

 اىعَلیو  -کلعی جَىیو    -ٌَرنَن ٌای جیصوئیسی     -ٌَرنَن پاراجیصوئیس    -آلسوظحصون   الف

 

 خفغ جصاکم اظحزَان  -افضایغ فؼار رَن  -ججضیً گلَکض   –ججضیً ناده زنیيً ای اظحزَان  ب

 

 

1 

 چیعث ؟ Iؾلث دیاةث ىَع  )الف 15

 ب ( خساکذص جصػح نالجَىیو در چً ظاؾحی از روز اظث ؟

 ج ( جيؼیم ةازرَردی نذتث را جؿصیف کيیس .

1 

 یکی را ىام ةصده و ىقغ دفاؾی ان را ةيَیعیس .الف ( از جصػدات ظعح پَظث  16

 

 نَرد (2ؾهل دفاؾی ناده نزاظی را ةيَیعیس .)ب( 

1 

 الف(ظلَل ٌای دىسریحی در کسام ةزغ ٌای ةسن دیسه نی ػَد و ؾالوه ةص ةیگاىً رَاری چً ؾهل دفاؾی دیگصی اىجام نی دٌيس؟ 17

 ب (چصا ىَجصوفیل ٌا ىیصوٌای واکيغ ظصیؽ ٌعحيس ؟

 ج ( ليفَظیث دفاع غیص ارحؿاؾی چً ىام دارد ؟ 

1 

 در ٌص ؾتارت دور کلهً ؾدیح دارل پصاىحض رط ةکؼیس : 18

 ( از ظلَل آلَده ةً ویصوس جصػح نی ػَد . IIىَع  – Iالف (ایيحصفصون ) ىَع 

 ( نی ةاػيس .اظیب دیسهناظحَظیث ٌای  -یارحً ٌای دیَاره نَیصگ ب ( اولیو ظلَل ٌای فؿال ػسه در فص آیيس الحٍاب ) 

 یکعان( در ظعح یک ليفَظیث نؼاٌسه نی ػَد . -نحيَع ج ( گیصىسه ٌای آىحی ژىی )

 جایگاه اجؿال ةصای آىحی ژن دارد.دو (  –د ( ٌص نَلکَل آىحی ةادی ) یک 

 

1 

 4از  3صفحه 
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 نمره 20جمع بارم : 

 

 الف ( دو روش ةصای ىاةَد ظازی آىحی ژن ٌا جَظط پادجو ىام ةتصیس . 19

 

 نَرد( 2دفاع ارحؿاؾی در دونیو ةصرَرد ةا آىحی ژن ىعتث ةً اولیو ةصرَرد چگَىً اظث ؟) ب ( پاظذ

1 

 الف ( خعاظیث چگَىً ةً وجَد نی آیس ؟ 21

 ب ( ایهيی خاؾل از واکعو چً ىانیسه نی ػَد ؟

 خهلً نی کيس ؟ Tةً کسام ىَع از ليفَظیث  HIVج (ویصوس 

 د( آیا نگط نیَه ایهيی ارحؿاؾی دارد؟

1 

 4از  4صفحه 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 
نیلی ولث  00 -ب25/0ىَرون راةط در نراکز غصتی دیده نی صَد  25/0ىَرون خرکحی دىدریث کَجاه و اکسَن ةليد دارد  –الف 

 25/0دریچً دار سدیهی  –ج   25/0

2 
 -ب 5/0قطً پیش نی رود ایو جریان پیام غصتی ىام دارد وقحی پحاىسیل غهل در یک ىقطً از ىَرون ایجاد نی صَد ىقطً ةً ى –الف 

 25/0ةً وسیلً ةازجذب ىاقل جَسط ىَرون پیش سیياپسی  -ج 25/0ةازدارىده 

 5/0پل نغزی  –يخاع ةصل ال –ج  25/0زیرا دوپانیو در نغز آزاد نی صَد  –ب  25/0اسحخَان جهجهً یا نایع نغزی ىخاغی  –الف  3

 5/0خَد نخحار   –خسی  –ج   25/0صتکً غصتی  -ب 25/0زیرا جسم سلَلی ىَرون خسی در آن قرار دارد  –الف  4

 25/0نَزائیکی      ٌر نَرد  –درد  د  -سازش گیرىده  ج -ىَک اىضحان  ب –الف  5

 25/0پیر چضهی      ٌر نَرد  -زاللیً    د –لکً زرد  ج  -دورةیو   ب –الف  6

7 
رکاةی  -د اسحخَان غرةالی   –ناٌی از وجَد اجسام ساکو و نحدرک اگاه ىهی صد  ج  -اخساس گرفحگی در گَش داصحیم  ب –الف 

    25/0ٌر نَرد 

 25/0کیاسهای ةیيایی       ٌر نَرد  -ش دارد      دگیرىده پرجٌَای فرا ةيف –فرو سرخ      ج  -نخچً    ب –الف  8

 25/0درسث        ٌر نَرد  -ىادرسث   د -ىادرسث    ج -درسث   ب –الف  9

 25/0دراز      ٌر نَرد  -4پیَىدی      -3نغز قرنز        -2نجرای ٌاورس       -1 11

11 
زیرا در دوران جيیيی چيد  -ةا خرکث پارو زدن ةً یک سهث کضیده نی صَد      د -جغییر ىهی کيد       ج -دو ةخش     ب –الف 

 25/0سلَل ةً ٌم پیَسحً اىد       ٌر نَرد 

 25/0نفصل ةیو نٍره ٌای پضث         ٌر نَرد   -آب ایسحایی     د  -اسحقانحی     ج  -ب      CP –الف  12

 25/0ٌَرنَن رصد   –ج  ADH   25/0 –ب   5/0در زىان جَلید صیر و در نردان جيظیم فرایيدٌای دسحگاه جَلید نثلی     –الف  13

14 
ججزیً  –ججزیً ناده زنیيً ای اسحخَان  (    )ٌَرنَن ٌای جیروئیدی  –افزایش فضار خَن  (     ) ٌَرنَن پاراجیروئید  –)آلدوسحرون 

 25/0ٌر نَرد          (خفظ جراکم اسحخَان  –کلسی جَىیو )      گلَکز (

افزایش مقدار یک هورمون یا اثرات آن باعث افزایش ترشح همان  -ج       52/0شب    -ب   25/0خَد ایهيی      –الف  15

 2/0هورمون می شود 

16 
 5/0ةیهاریزا جلَگیری نی کييد و از رصد نیکروب ٌای اسیدٌای چرب سطح پَسث را اسیدی کرده  –چرةی  –الف 

 5/0ةا آىزیم لیزوزیم ةاکحری ٌا را نی کضد .     -نیکروب ٌا را ةً دام نی اىدازد   –ب 

17 
در ةخش ٌایی از ةدن کً ةا ةیرون ارجتاط دارىد نثل پَسث و لَلً گَارش یافث نی صَىد وقسهث ٌایی از نیکروب را در سطح  –الف 

یاخحً  –ج  25/0زیرا نَاد دفاغی زیادی خهل ىهی کييد  –ب   5/0يفی ةً یاخحً ٌای ایهيی ارائً نی کييد خَد قرار داده و در گره ل

 25/0کضيده طتیػی  

 25/0دو             ٌر نَرد   -یکسان     -ناسحَسیث ٌای آسیب دیده    -  Iىَع  18

 5/0سریع جر و قَیحر   -ب    5/0ةً ٌم چستاىدن نیکروب ٌا    -غيی سازی   –الف  19

 25/0خیر  ٌر نَرد  -کهک کييده  د T -ایهيی فػال   ج –وقحی دسحگاه ایهيی ىستث ةً نَاد ةی خطر واکيش ىضان دٌد  ب  –الف  21

 امضاء:          میترا آل داود نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره02بارم :جمع 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران   4ه   اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سرای دانش واحد رسالت دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1399-1400سال تحصیلي  سؤاالت پایان ترم نوبت اول کلید

 زیست شناسي یازدهن نام درس: 

 هیترا آل داود نام دبیر: 

 10/1399 /20 اهتحان:تاریخ 

 / غصرصتح 10:00 ساعت اهتحان:

 دقیقً 100 هدت اهتحان: 
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