
 

 

 

 

 

 
 

 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           
 

 ای زیص، گضیٍۀ ؾدیح را اٌحزاب کٍیس: ُای چِار گضیٍَ در پصظغ 1

 

 ُای پؼحیتان ٌیعث؟ ُای ظهّل انف( کساىیک از ویژگی

 ُا رونٌّ( داػحً جؿساد کو ٌعتث ةَ 4( خفغ ُو ایعحایی              3( دفاع             2(ایجاد غالف ىیهیً           1

 ػّد؟ ُای ظسیو و پحاظیو ىی ب( ؾيهکصد کسام پصوجئیً در پایان پحاٌعیم ؾيم ةاؾخ خفغ ػیب غهؼث یّن

 ُای ٌؼحی ( کاٌال4پحاظیو          –( پيپ ظسیو 3دار پحاظیيی         ( کاٌال دریچ2َدار ظسیيی        ( کاٌال دریچ1َ

 کٍس؟ ج( کسام ىصکض ىغضی، فؿانیث جصػح اػک را جٍؼیو ىی

 ( ىزچ4َ                        ( ةؿم انٍزاع     3                     ( پم ىغضی     2          ( جاالىّس   1

 ػّد؟ جصیً ظارحار ؾؿتی در کسام جاٌّر دیسه ىی د( ظاده

 ( ىاُی4                         ( زٌتّر       3                  ( پالٌاریا       2                  ( ُیسر      1

1 

 درظث یا ٌادرظث ةّدن ؾتارات زیص را ةسون ذکص دنیم ىؼزؽ کٍیس: 2

 

 ػّد. رظٍس و ةیياری آظحیگياجیعو ایجاد ىی اگص ظعح ؾسظی یا كصٌیَ، کاىال کصوی ٌتاػس، پصجُّای ٌّر ةَ ظّر ٌاىٍؼو ةَ ُو ىیانف( 

 ُای ىکاٌیکی ةصای دریافث ؾسا اظث. ب(پای ىگط دارای گیصٌسه

 ج( ىار زٌگی دارای گیصٌسة پصجُّای فصوظصخ اظث.

 زّان چکؼی اظث .ٌضدیکحصیً اظحزّان ةَ پصده ی ؾياخ اظحد( 

1 

 .سیٌام ةتص کٍس، یى یصیػسن اظحزّان جهّگ سهییؾاىم کَ در ىدم ىفؿم از ظا کیانف(  3

 ػّد؟ یپص ى یاظحزّان ران، جّظط کسام ةافث اظحزّاٌ ةةصآىس ی( اٌحِاب

 آورد؟ یةَ دظث ى یرّد را ةَ چَ روػ یٌّع کٍس اٌصژ یا چَی( جار ىاُج

 چٍس ُعحَ اظث؟ یدارا یاظکهح یا چَی( چصا جار ىاُد

1 

 دُس؟ انف( کسام ُّرىّن، ىیضان کهعیو رٌّاب را افضایغ ىی 4

 ػّد؟ ب( ججضیۀ کسام ىّاد در ةسن یک فصد دیاةحیک، ىٍجص ةَ اظیسی ػسن رّن ىی

 ُسف کسام ُّرىّن ُیپّفیض پیؼیً ُعحٍس؟ُای دراز ةافث  ۀ رػس در اظحزّانُای غضصوفی ؾفد ج( ظهّل

 افضایغ ىلسار ُّرىّن در رّن، ىیضان جصػح ُيان ُّرىّن افضایغ یاةس، رّد جٍؼیيی از چَ ٌّؾی اظث؟د( اگص ةا 

1 

 ُا را پیسا کصده و کٍار ُو ةٍّیعیس. )یکی از کهيات اضافی اظث( ُص یک از کهيات ردیف انف ةا یکی از کهيات ردیف ب ارجتاط دارد. آن 5

 

 (رّد ایيٍی  -  واکعً   - نٍفّظیث دفاع غیصارحؿاؾی   -ای  یارحۀ داریٍَ)انف( 

 ( Iدیاةث ٌّع  -  Tنٍفّظیث   - ؾصضۀ آٌحی ژن ةَ یارحۀ ایيٍی   - ایيٍی فؿال  - یارحۀ کؼٍسة ظتیؿی )ب( 

 

1 

 3از 1صفحه ی 

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

 یازدهن تجربی هقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش ضهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش ضهر تهران منطقه 

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانص واحد 

 1399 -1400سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایاىآزهوى 

 (الف) 2زیست ضناسینام درس: 

 میترا آل داود نام دبیر:

 1400 /08/03 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح10:00  ساعت امتحان:

 دقیقه 110 مدت امتحان : 
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 در ُص ؾتارت جای رانی را ةا کهيات ىٍاظب پص کٍیس: 6

 

 .................... كصار دارد.انف( در فاؾهۀ ةیً دو ٌّکهئّزوم 

 ػٌّس. ػٌّس، وارد ىصخهۀ .................... از چصرۀ ظهّنی ىی ُایی کَ ةَ ظّر دائو جلعیو ٌيی ب( یارحَ

 ػّد. ج( ؾسد کصوىّزوىی ظهّل در ىصخهۀ .................... ىیحّز، دو ةصاةص ىی

 کٍس. ىث دٌا ىعيئً ىید( ٌلعۀ وارظی .................... ظهّل را از ظال

1 

 را در ٌؼص گصفحَ و ةَ ظّاالت زیص در ىّرد ایً ظهّل پاظذ دُیس: n2=33ظهّل زرافَ ةا ؾسد کصوىّزوىی  7

 

 انف( ایً ظهّل در ىصخهۀ ىحافاز ىیحّز، چٍس کصوىاجیس دارد؟

 ػّد؟ ب( در ىصخهۀ آٌافاز ىیحّز، چٍس ظاٌحصوىص در ظهّل دیسه ىی

5/0 

 چٍس کصوىّزوم در ظهّل دارد؟ Iکصوىاجیس در ظهّل ةاػس، در ىصخهۀ پصوفاز  8دارای  IIانف( ظهّنی کَ در ىصخهۀ ىحافاز  8

 ػّد؟ ةاػس، جٍس جحصاد در پصوفاز ىیّز جؼکیم ىی n2=13اگص ظهّنی  ب(

 ظانَ اظث؟ 35 ظانَ چٍس ةصاةص ىادر 45ج( اخحيال ةَ دٌیا آىسن فصزٌس ىتحال ةَ ةیياری داون در یک ىادر 

 ػّد؟ xx +22جّاٌس ىٍجص ةَ جّنیس گاىث  ای ىی د( چَ پسیسه

1 

 ُای ةافث در ادص ةصیسگی چَ ٌام دارد؟ انف( ىصگ ظهّل 9

 ب( یک روش جؼزیؿی و   یک روش درىاٌی ظصظان را ٌام ةتصیس.

 یک جّىّر ةا كسرت دگصٌؼیٍی ٌام ةتصیس. ج(

1 

 دارد؟ انف( راةط ةیً جٍیً و جفث چَ ٌام 10

 کٍس، خاوی چَ ىایؿی  اظث؟ ای کَ جٍیً در آن زٌسگی ىی ب( کیعَ

 ج( در جاٌّراٌی کَ نلاح رارجی دارٌس، دیّارة جزيک چگٌَّ اظث؟

 د( کسام ُّرىّن، اظاس جعث ةارداری اظث؟

1 

 زایی اظث. ةَ ظّاالت در ىّرد ػکم پاظذ دُیس: ػکم ىلاةم ىصةّط ةَ ىصاخم جزيک 11

 

 دُس؟ در چَ دوراٌی جلعیو ىیحّز را اٌجام ىی 1انف( ظهّل ػيارة 

 

 كاةهیث نلاح دارد؟ 5ب( آیا ظهّل ػيارة 

 

 چَ ٌام دارد؟ 3ج( ظهّل ػيارة 

 

 ضصوری اظث؟ IIد( کسام فصآیٍس ةصای اٌجام ىیّز

 

1 

12 

 

 

 ػّد؟ ىی صم از کسام الیۀ اظصاف جزيک  پاره انف( آکصوزوم در زىان ؾتّر اظپ

 آیس؟ اظپصم در زٌتّر ٌص جّظط چَ ٌّع جلعیيی ةَ وجّد ىی ب(

 کٍس؟ ُای رّد خفاػث ىی پؼث چگٌَّ از جزو ج( الک

 د( چصا اٌسورحَ غشایی جزيک در پعحاٌساران کو اظث؟

1 

 انف( یک روش ةصای جّنیس دوكهُّای ُيعان ذکص کٍیس. 13

 ب( فؿانیث جصػدی رخو در کسام ٌیيۀ دورة جٍعی ةیؼحص اظث؟
5/0 

 3از 2صفحه ی 
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 نمره 20جمع بارم: 

 ػّد؟ انف( جکذیص رویؼی ُص یک از گیاُان زیص ةَ وظیهۀ کسام ةزغ اٌجام ىی 14

 ( زٌتق2( النَ                              1       

 ب( ىٍؼّر از گم ىاده چیعث؟

 دارد؟  ج( در روش پیٌّس زدن، پیٌّسک چَ ویژگی

1 

15 
 داٌَ: در جّنیسىذم جٍعی گیاُان ٌِان

 کسام ظهّل در داٌۀ گصده رظیسه ىٍؼا نّنۀ گصده اظث؟ انف(

 ُای کیعۀ رویاٌی کسام یک ىٍؼا آٌسوظپصم )درون داٌَ ( اظث؟ ب( از یارحَ

 کٍٍس؟ ُایی را گصده افؼاٌی ىی ج( زٌتّرُای ؾعم، چَ گم

 د( واخس ظازٌسة ىادگی چَ ٌام دارد؟

1 

 گّیٍس؟ ىیُای رویاٌی ٌیض  ُا ةصگ انف( چصا ةَ نپَ 16

 ىّرد( 2وػایف پّظحۀ داٌَ را ةٍّیعیس. ) ب(

 ػّد؟ ای خلیلی گلحَ ىی ج( ةَ چَ ىیّه

1 

 ػّد؟ انف( ىّز ةسون داٌَ چگٌَّ جؼکیم ىی 17

 ب( از ٌؼص ظّل ؾيص، گیاُان زیص در کسام گصوه كصار دارٌس؟

 ( چغٍسر2( گٍسم                    1          

 ُا ةَ ظّر کاىم جلعیو ٌؼسه اظث؟ در کسام ىیّه فضای جزيسان ةا دیّاره ةصچَ ج(

1 

 در ُص ؾتارت دور کهيۀ ؾدیح دارم پصاٌحض رط ةکؼیس: 18

 ىلاةم ٌّر( رّاُس ػس. –انف( ٌّر یک جاٌتَ ةاؾخ ججيؽ اکعیً در ظيث )ظایَ 

 ظیحّکیٍیً( اظث. –ُا ادص ىؼحصک اکعیً و ) جیتصنیً  درػث کصدن ىیّه ب(

 ػّد. ةاؾخ رػس( جّاٌۀ جاٌتی ىی –ج( كصار دادن ؾاىم ٌارٌجی در راس ظاكۀ ةصیسه ػسه )ىاٌؽ رػس 

 ظیحّکیٍیً( از ظصیق جدصیک رػس ظّنی یارحَ و جلعیو آن در افضایغ ظّل ظاكَ ٌلغ دارد. –)جیتصنیً  د(

1 

19 
ػّد؟ ایً ُّرىّن چگٌَّ گیاه را در ایً ػصایط ىدافؼث  گیاه ىیانف( کسام ػصایط ىدیعی ةاؾخ افضایغ آةعیضیک اظیس در 

 کٍس؟ ىی

 ػّد؟ ُا در اٌتار از کسام ُّرىّن اظحفاده ىی ب( ةصای رظیسن ىیّه

 آیس؟ ج( ٍُگام ریضش ةصگ در ظيث ػارَ چَ ةافحی ةَ وجّد ىی

1 

 گیاه رّاُس داػث؟دُی  انف( ُص گاه ػب ةهٍس را ةصای گیاه ػتسر ةؼکٍیو، چَ جادیصی ةص گم 20

 گاه چیعث؟ ؾهث ایً خصکث را جّضیح دُیس. ب( ٌحیجۀ جياس ظاكۀ ىّ ةا جکیَ

 ُای آنّده ةَ ویصوس در گیاه ٌلغ دارد؟ کسام جٍؼیو کٍٍسة رػس در ىصگ یارحَ ج(

1 

 کٍٍس. انف( دو ظس فیضیکی ٌام ةتصیس کَ از ورود آفث ةَ گیاه جهّگیصی ىی 21

 ىّرچَ و دررث آکاظیا، ىّرچَ چَ ٌفؿی ةصای گیاه دارد؟ب(در راةعۀ ُيیاری ةیً 

 ػّد؟ ج( ظیاٌیس ىّجّد در ةصری گیاُان چگٌَّ در جاٌّر گیاه رّار فؿال ىی

1 

 3از 3صفحه ی 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 25/0ٌر نَرد                                            1د(            2ج(           3ب(         4الف(  1

 25/0د( درسث                            ٌر نَرد          الف( درسث     ب( ىادرسث      ج( درسث 2

3 
      ج( ٌَازی ب( اسفيجی       الف( نایع نفصلی، غضروف   

 25/0ٌر نَرد                           از ةً ٌم پیَسحو چيد یاخحً در دوران جيیيی جضکیل صده اسثد( 

 25/0ٌر نَرد                  د( نثتث       ج( ٌَرنَن رصد         ٌا     ب( چرةی     الف( پاراجیروئید    4

5 
    (یاخحۀ کضيدة طتیعی  –ليفَسیث دفاع غیراخحصاصی )                     ( عرضۀ آىحی ژن ةً یاخحۀ ایهيی –ای  یاخحۀ داریيً)

 52/0(                  هر مورد Iدیاةث ىَع  –خَد ایهيی (                    )ایهيی فعال –واکسو )

 25/0ٌر نَرد                                                   G1ج( آىافاز         د(        G0ب(        DNAالف(  6

 25/0ٌر نَرد                                                                    60ب(           60الف(  7

 25/0ٌر نَرد                 ٌا ( ةاٌم ناىدن کرونَزومدةراةر          10( ججحراد       5کرونَزوم     ب(  8الف(  8

 25/0ٌر نَرد                               انَىنال ج(صیهی درناىی       –ةافث نردگی       ب( ةافث ةرداری  الف( 9

 25/0ٌر نَرد                              HCGای      د(  یَن    ج( چستياک و ژلًينایع آن ةيدىاف       ب(الف(  11

 25/0ٌر نَرد                              لقاح الف( جيیيی      ب( ةً ىدرت ةلً         ج( اووسیث ثاىَیً       د( 11

12 
    پَصاىد ٌا را ةا خاک و ناسً نی ی      ب( نیحَز      ج( آنَلٌای فَلیک الف( الیۀ خارجی یا الیۀ سلَل

 25/0ٌر نَرد                              د( ةً دلیل ارجتاط خَىی ةیو نادر و جيیو 

 25/0ٌر نَرد               ب( ىیهۀ دوم         ٌای ةيیادی یا چيد قسهث صدن جَدة دروىی الف( جدا صدن سلَل 13

 25/0ٌر نَرد            ( ساقۀ زیرزنیيی         ب( گلی کً حلقً پرچم ىدارد          ج( نیَة نطلَب2( پیاز   1الف(  14

 25/0ٌر نَرد      دارد       د( ةرچًفراوان ٌا قيد  ٌایی کً صٍد آن ای       ج( گل الف( سلَل رویضی       ب( سلَل دو ٌسحً 15

16 
 کييد. ٌا از خاک ةیرون آنده و ندت کَجاٌی فحَسيحز نی الف( زیرا در ةسیاری گَىً

 25/0ٌر نَرد         صَد.  از رصد جخهدان ایجادکً  ای  ج( نیَه              درون داىً جلَگیری از رصد رویان –ب( نحافطث 

 25/0ٌر نَرد ای           ج( فلفل دلهً         ( دو سال2ً( یکسالً   1ب(          الف( اگر لقاح اىجام صَد انا رویان از ةیو ةرود 17

 25/0ٌر نَرد                  د( جیترلیو      رصدالف( سایً         ب( جیترلیو       ج( ناىع  18

             25/0   ج( چَب پيتً                 25/0ب( اجیلو                 5/0ٌا     روزىً ةا ةسحو  –( خضکی لفا 19

21 
          25/0   الف( گیاه صتدر گل خَاٌد داد     

                             25/0      ج( سالیسیلیک اسید                      5/0   یاةد ٌا در نحل جهاس کاٌش نی جفاوت رصد، رصد یاخحً –ب( پیچش  

21 
    5/0       خار -کرک  –چَب پيتً  –دیَاره  – الف( پَسحک

 25/0 ةرد ٌا را از ةیو نی آنکيد و  ٌای گیاه حهلً نی ب( نَرچً ةً آفث

 25/0    صَد ج( ایو جرکیب ججزیً و سیاىید سهی از آن جدا و از لَلۀ گَارش جاىَر جذب نی

 امضاء:    میترا آل داود نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره02جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

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

 (الف) 2زیست شناسينام درس: 

 میترا آل داودنام دبیر: 

 1400/ 08/03 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح 10:00 ساعت امتحان:

 دقیقه  110مدت امتحان: 
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