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 22 سئواالت :تعداد  4 :تعداد صفحات

 

 نام و نام خانوادگی:

 دقیقه 80  وقت پاسخگویی: 18/03/98 تاریخ برگزاری:
 علوم تجربی رشته :

 یازدهم :پایه

 2شناسی  زیست نام درس:

 
 بارم

غالمی مقدم خانم سرکار سئوال محترم طراح  ردیف 
 صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید. 25/1

 شود. ها می نمک موجود در عرق موجب مرگ میکروبالف( 
 شوند. ریز ترشح می ها از غدد درون ی هورمون همهب( 
 شود. تونین بر خالف هورمون پاراتیروئیدی موجب کاهش کلسیم خوناب می هورمون کلسیج( 
 دار است. دایره مژک ی موجود در مجاری نیم در حلزون گوش بر خالف گیرنده ی مکانیکی گیرندهد( 
 آید. ای به صورت زردپی در می تارهای ماهیچه های پیوندی در اطراف دسته غالفر( 

1 

 خالی را با کلمات مناسب پر کنید. جاهای 1
 انجامد. میبه تضعیف کل دستگاه ایمنی ..........  های از بین رفتن لنفوسیتالف( 

 .یابد ها مقاومت بدن کاهش می ی پروتئین به علت تجزیهب( در بیماری .......... 
 .نیاز دارد..........  لغزیدن میوزین و اکتین در مجاورت هم بهج( 
 .نام دارد .......... مفصل زند زیرین و استخوان بازو مفصلد( 

2 

 سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.به  25/1
 پردازش نهایی اطالعات حسی را بنویسید.محل الف( 
 . مرکز انعکاس بلع را نام ببریدب( 
 در انعکاس عقب کشیدن دست، نورون حرکتی کدام ماهیچه حامل اطالعات حرکتی است؟ج( 

 مانند مربوط به دستگاه عصبی کدام جانور است؟ د( ساختار نردبان
 نخاعی کدام است؟ -ر( محل ترشح مایع مغزی 

3 

 کند. تبدیل می حیحکدام کلمه عبارت زیر را به یک جمله ص 25/1
 .ح کندرشی خود ت تواند پادتنی مشابه با گیرنده می( B - T) هر لنفوسیتالف( 
 .دهد بازجذب سدیم را از کلیه افزایش می( نفرین اپی -آلدوسترون ) هورمونب( 
 .خونی استهای  ر از مویرگدار و پ ای رنگدانه الیه( مشیمیه -صلبیه ج( )
 .آورند دست می هوازی به انرژی خود را بیشتر از راه تنفس بی( کند - تند) ای های ماهیچه رشتهد( 

 شود. های اسکلتی می پاراسمپاتیک( موجب افزایش جریان خون در ماهیچه -ر( دستگاه )سمپاتیک 

4 

 ؟شود ژن می در تصویر مقابل چگونه پادتن موجب غیر فعال شدن آنتی 5/0
 
 
 

5 

 است؟ هورمونی کدام  هر یک از اعمال زیر وظیفه 1
  .شود ی داخل رحم پس از قاعدگی می ههای دیوار خوردگی موجب افزایش چینالف( 
  .کند ای بینابینی بیضه را تحریک میه یاختهب( 
  .های بارداری است اساس تستج( 
 .شود ها از جسم زرد می موجب ترشح هورموند( 
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 مقابل:در شکل  5/0
 ؟ نام ساختار مقابل چیستالف( 
 ؟این ساختار در کدام جانوران وجود داردب( 

 

 

7 

 ؟ی تقسیم به چه صورت است ی وراثتی هسته در مرحله مادهالف(  5/0
 ؟وجود دارد Xدر کاریوتیپ زنان چند کروموزوم ب( 

8 

 ؟ شود هر یک از اعمال زیر در کدام مرحله از میتوز انجام می 75/0
 ج( تشکیل دوک میتوزی            ب( تشکیل مجدد پوشش هسته            ی شبکه آندوپالسمی  تجزیه( الف

9 

 ؟های سرطانی است ی دگرنشینی یاخته هر یک از موارد زیر مربوط به کدام مرحله 5/0
 کند. های لنفی مجاور دسترسی پیدا می ی سرطانی به بخش الف( یاخته
 شوند. های دورتر مستقر می در بافت های سرطانی ب( یاخته

10 

 تصویر مقابل:  5/0
   ؟مربوط به کدام مرحله از تقسیم میوز استالف( 
 ؟های حاصل از تقسیم این یاخته را بنویسید در هر یک از هسته DNAهای  تعداد مولکولب( 

 

 

11 

 12 کدام اشتباهات در روند تقسیم هستند؟گندم زراعی و فرد مبتال به نشانگان داون به ترتیب مربوط به  5/0

 جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید. 25/1
 .ای دیپلوئید است های سرتولی همانند اسپرماتوسیت اولیه یاخته یاختهالف( 
 .شود بندی می تقسیم   گذاری به دو نیمه یند تخمکای تخمدانی با فر چرخهب( 
 .کند شکلی را ایجاد می بی ای ی یاخته یابند و توده لقاح میهای قطبی به طور طبیعی با اسپرم  گویچهج( 
 .ی درونی بالستوسیست هستند دو قسمت شدن توده حاصلقطعا  ده یدوقلوهای به هم چسبد( 
 .دهد ی جنینی را می ی زاینده ی درونی تشکیل سه الیه شود توده ای که جایگزینی کامل می در مرحلهر( 

13 

 مقابل:در تصویر  75/0
 نامگذاری کنید. را 5ی  شمارهالف( 

 ؟دهد شماره رابط بین جنین و جفت را نشان میب( کدام 
 کند؟  کدام شماره هورمون ترشح میج( 
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 کلمه مناسب را انتخاب کنید. 1
 .دهند های جدید را تشکیل می یاخته( دیواره - غشا) ها محتوای ریز کیسههای گیاهی،  سیتوپالسم یاختهدر تقسیم الف( 

 .شود تتراد تشکیل می( ثانویه - اولیه) ی تشکیل اووسیت مرحلهب( در 
  آید. وجود میالد ب ی تک مار( زاده -)زنبور ج( در فرایند بکرزایی 

 دارای لقاح دوطرفی( است.  -د( کرم کبد )هرمافرودیت 

15 

 اصطالحات زیر را تعریف کنید. 1
 ی کاذب ب( میوه                                    افشانی الف( گرده
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 تصویر مقابل:  5/0
 مربوط به کدام گیاه است؟ الف(

 شود؟ به کدام روش انجام میب( رویش این دانه 
 

 

17 

 جاهای خالی را پر کنید. 1
 است. .......... زمینی ساقه کوتاه و سیبدر گیاه الله بر خالف گیاه الف( 
 .شود انجام می......... ی مراحل در محیطی کامال  بافت همه در فن کشتب( 
 .منفذدار و ممکن است صاف یا دارای تزئینات باشد........  ی خارجی دیوارهج( 
 .نیاز دارد......... های بدون دانه به  تشکیل پرتقال د(

18 

2  
 .کند افشانی می که گردهپستانداری ر( 
 .کنند افشانی استفاده می زنبورهای عسل از این نور برای گردهز( 

 .شود گیاهی کوچک که از رشد رویان ایجاد میس( 
 .افزاید ها به طول ساقه و ریشه می تقسیم سریع این یاختهش( 

 .معرفی کنیدهر یک از موارد زیر را 
 .است ای ی آن غده گیاهی دوساله که ریشهالف( 
 .لپه که رویش روزمینی دارد گیاهی تکب( 
 آندوسپرم آن به حالت مایع و جامد است. ج(
بخشی وسیع در گل است که ممکن است صاف، د( 

 برامده یا گود باشد

19 

 پر کنید.جاهای خالی را با کلمات مناسب  در تصویر مقابل 1
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 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. 1
 ......... دارد. های جانبی اثر ی رأسی بر رشد جوانه جوانه ،در چیرگی رأسیالف( 
 .ی نورگرایی شناسایی شد در پی بررسی پدیده.........  هورمونب( 
 .شود شی در دانه میهای گوار سبب تولید آنزیم..........  ی ترین الیه هورمون جیبرلین با اثر بر خارجیج( 
 .دهند تشکیل می.......... ی  ها در محل اتصال به دمبرگ الیه یاخته ای شدن پنبه چوب ،بعد از ریزش برگد( 

21 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. 1
  ؟دار به گلدهی نمودای نوری و توان با شکستن شب با یک جرقه کدام گیاه را میالف( 

 درخت مو چیست؟ی  ب( علت پیچش در ساقه

 ؟ تواند در دفاع از گیاهان نقش داشته باشد کرک میچگونه ج( 
  کند. ای را القا می های گیاهی آلوده رها و مرگ یاخته ی رشدی را نام ببرید که از یاخته تنظیم کنندهد( 

22 

 موفق باشید  20
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