
 

 

 

 

 

 
 

 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
 

 .کنید مشخص دلیل ذکر بدون را زیر هایعبارت از یک هر بودن نادرست یا درست 1

 .              ص )   (     غ )   (پیام عصبی همیشه از یک یاخته عصبی به یک یاخته عصبی دیگر منتقل می شود الف(

 ص )   (     غ )   (                               نیم دایره در یک راستا قرار دارند.در بخش دهلیزی گوش درونی، مجاری ب( 

 ص )   (     غ )   (                                       در انسان بعد از رشد، فعالیت یاخته های استخوانی متوقف می شود. پ(

 ص )   (     غ )   (                                         ران است.   چرم مربوط به چندین الیه از بافت پوششی پوست جانو ت(

 ص )   (     غ )   (                      اسپرم ها برخالف ترشحات غده پیازی میزاهی از داخل پروستات عبور می کنند. ث(

52/1 

 .کنید کامل مناسب کلمات با را زیر یهاعبارت 5

 گردد.  ..... باعث ایجاد پتانسیل عمل میهای ...........یونالف( ورود ناگهانی 

 شود.  ..................... تأمین می مواد غذایی و اکسیژن برای عدسی و قرنیه از مایع ب(

 کنند.بافت زنده را با بیرون برقرار میموجود در سامانۀ هاورس،ارتباط  ......عصاب و ......................ا پ(

 کند.  ............... از چشم محافظت می....شتن نمک وآنزیمِ ............اشک با دا ت(

 .دهد تا به اسپرم تبدیل شوندها رخ میساز تمایز در آناسپرم هایث( ................ در حین حرکت به سمت وسط لوله

52/1 

 .های زیر پاسخ دهیددر مورد حشرات به پرسش 3

 مغز شامل چیست؟    الف(

 شود؟ هر بند را توسط چه بخشی انجام میهای ب( تنظیم فعالیت ماهیچه

1 

 2/0 ؟عصبی از فضای سیناپسی تخلیه شود چرا باید باقیمانده ناقل 4

 در مورد گیرندهای وضعیت به پرسش های زیر پاسخ دهید 2

 ها وجود دارند؟  الف( درون کدام نوع ماهیچه

 شوند؟ )یک مورد(     های دیگر مشاهده میا در چه قسمتهگیرندهب( این 

2/0 

 2/0 های فرابنفش را بدون استفاده از ابزار و وسیلۀ مناسب تشخیص دهد؟   تواند پرتوچرا انسان نمی 6

 در هر مورد یک جانور را مثال بزنید. 7

       ........................... گیرنده مکانیکی صدا در پا دارد: الف( 

      .........................دارای گیرندۀ نوری در چشم مرکب:  ب(

2/0 

 .های زیر در مورد سارکومر پاسخ دهیدبه پرسش 8

 سارکومر چیست؟    الف(

 ؟میکروسکوپی تارچۀ ماهیچه ای چیستعلت مخطط بودن تصویر ب( 

1 

 .مثال بزنیدبرای هر مورد یک جانور  9

 اسکلت درونی:     ب(                              اسکلت آب ایستایی:                      (الف

2/0 

 3از  1صفحۀ 

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

 یازدهم تجربی مقطع و رشته:

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

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 11اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 حافظسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 0311-0011سال تحصيلی  دومنوبت ترم  پایانآزمون 

 1 زیست شناسینام درس: 

 سلیمان کرد  نام دبیر:

 83/1088 /80 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 80:  38  ساعت امتحان:

 دقیقه 78مدت امتحان : 
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بارم
 

 .های زیر را بنویسیدمحل ترشح هریک از هورمون 10

 اپی نفرین:    نور ب(                              کلسی تونین:                   الف(

 اکسی توسین:      د(                              گلوکاگون:                           ج(

1 

 2/0 ارتباط شیمیایی جانوران در چه سطوحی انجام می شود؟ )فقط نام ببرید(       11

 2/0 اند چگونه است؟   با میکروب هایی که وارد بدن شده های دندریتی در برخوردعملکرد یاخته 15

 2/0 ؟دنکنخط دفاعی چگونه با آن مبارزه می های سفید دومینالرو یک انگل وارد بدن شود گویچهاگر  13

 .پاسخ دهید 14

 شود؟  کشنده تولید میT چه ماده ای توسط لنفوسیت های الف( 

 ای است؟ ریزش بینی ترشح چه ماده ، مانند آبب( علت عالئم حساسیت

2/0 

12 

 

 

 

 

.ها ارتباط منطقی دارد شمارۀ آن را داخل مربع بنویسیدها با یکی از گزارههریک از واژهدر جدول زیر 

 هرگزا واژه

 کروموزوم مضاعف شده-1

 کروماتین-5

 متافاز -3

 پرومتافاز-4

 تلوفاز -2

 )ماده وراثتی هسته در ابتدا ی چرخۀ یاخته ای به این شکل است الف. 

 )دارای دو کروماتید خواهری و یک نوع   بDNA .است 

 گیردهای دوک در این مرحله صورت میتهها  به رشپ( اتصال سانترومر کروموزوم. 

 )شوندعد از این مرحله تک کروماتیدی میکروموزوم ها در مرحلۀ ب ت. 

1 

 .با توجه به شکل به پرسش های زیر پاسخ دهید 16

 شکل دقیقاً کدام مرحلۀ تقسیم میوز را نشان می دهد؟    ( الف
 در کدام مرحله از تقسیم میوز،کروموزوم های همتا از هم جدا می شوند؟    (ب

    .بنویسیدهای اولیه را شروع تقسیم میوز،تعداد کروموزوم با توجّه به شکل، قبل از (پ

 مرحلۀ قبل از این مرحله چه نام دارد؟    (ت

1 

 .پاسخ دهید 17

 های بینابینی در دستگاه تولید مثلی انسان چیست؟  ( نقش سلولالف

 ؟   ب( نقش ترشحات پروستات چیست

 دهد؟   را انجام می 5در چه صورتی میوز  اووسیت ثانویه پس از ترک تخمدان ج(

1 

 .زرد به سواالت زیر پاسخ دهیددر مورد جسم  18

 ؟   ش جسم زرد را دربارداری بنویسیدنقب(               می شود؟ د چگونه تشکیلجسم زر الف(

1 

19 

 

 

 

 تخصص یافته را مشخص کنید و در پاسخنامه بنوسید. در هر شکل نوع ساقۀ

 

2/0 

 3از  1صفحۀ 
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 نمره 18جمع بارم: 
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 هاست؟تخصص یافتۀ متفاوت با سایر گزینهکدام گزینه دارای ساقه الف(  50

 زنبق -4             پیاز خوراکی      -3الله                               -5نرگس                      -1

 .باشد................کند؟ هر گل دو جنسی می تواندله روبرو را به نادرستی تکمیل میکدام گزینه جمب( 

 نا کامل و فقط دارای پرچم      -5                                           کامل یا ناکامل        -1

 مادگی کامل و دارای پرچم و-4                     نا کامل و دارای پرچم و مادگی    -3

2/0 

51 
 می افتد؟چرا در گیاهان نهان دانه تشکیل اسپرم بعد از گردافشانی اتفاق 

1 

 2/0 آن گرفته می شود چه ویژگی های باید داشته باشد؟   از کهدر پیوند زدن گیاهی که پیوند  55

 2/0 نمو بمیرد، دانه ها چه شکلی می شوند؟     اگر رویان قبل از تکمیل رشد و 53

 .پاسخ دهید 54

 تابش نور یک جانبه سبب تجمع اکسین در کدام سمت ساقه می گردد؟   الف( 

 اکسین از چه طریقی سبب افزایش رشد طولی ساقه می گردد؟    ب( 

 کدام هورمون سبب تحریک تقسیم یاخته می گردد؟   ج( 

 در شرایط نا مساعد محیط مانند خشکی تولید کدام هورمون در گیاه تحریک می شود؟   د(

1 

 2/0 مو چیست؟   درخت علت پیچش ساقه 52

 2/0 خواران چرا بر خود گیاه اثر منفی ندارد؟ ترکیبات شیمیایی دفاعی سمی گیاه 56

 با توجه به شکل مقابل که در رابطه با گل داودی می باشد توضیح دهید  57

 ؟که شکستن شب با یک جرقۀ نوری چه تأثیری بر گل دهی گیاه روز کوتاه دارد

 
 

 

 

1 

 3از  3صفحۀ 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 ث( ص         ت( غ                          پ(غ          ب(غ             الف( غ      1

 ت( لیزوزیم         ث( اسپرماتید        الف( سدیم     ب( زالبیه     پ( رگ های   5

 الف( چند گره عصبی بهم جوش خورده            ب( گره عصبی موجود در همان بند 3

 نیز انتقال پیام عصبی جدید امکان پذیر باشد.زیرا باید از انتقال بیش از حد پیام عصبی جلوگیری شود و  4

 ب(  زرد پی و کپسول پوشاننده مفصل      الف( اسکلتی     2

 .گیرنده این امواج را ندارند 6

 جیرجیرک     ب(  حشرات مانند مگس پشه و...الف(  7

8 
 .های تکراری به نام سارکومر تشکیل یافته استای از واحدالف( هر تارچۀ ماهیچه

 .ب(  وجود رشته ها ی پروتئینی نازک آکتین و ضخیم میوزین دلیل مخطط به نظر رسیدن تارچۀ ماهیچه ای هستند

 الف(  عروس دریایی                                       ب( مهره داران مانند انسان بز  گاو و......... 9

 ج( پانکراس )لوزالمعده(                  د( هیپوتاالموس    الف( تیروئید      ب(  بخش مرکزی غده فوق کلیه 10

 بین افراد -5ای     بین یاخته -1 11

ها های ایمنی درون گرهرا به یاخته رسانند  تا میکروبی را که وارده شده استها خود را به گره های لنفاوی می این یاخته 15

 معرفی کند.

 .ریزنددانه های خود را روی انگل میائوزینوفیل ها محتویات  13

 پرفورین               ب( هیستامینالف(  14

 الف( کروماتین            ب( کرموزوم مضاغف شده            پ( متافاز       ت( تلوفاز 12

 5کروموزوم     ت( متافاز 8پ(     1ب( آنافاز      5الف(  آنافاز  16

17 

       تستوسترون  ترشح هورمونالف( 

     خنثی کردن مواد اسیدی مسیر اسپرم ب( 

 .در صورتی که اسپرم در لوله تخم بر با آن برخورد و لقاح صورت گیرد ج(

18 
 .گویندید که به آن جسم زد میآای در میرت تودۀ یاختهول به صوگذاری، باقی ماندۀ فولیکالف(  به دنبال تخمک

 .کندم و رویان جایگزین شده را حفظ می، جدار رحژسترونب( باترشح استروژن و پرو 

 الف( ساقه ی زیر زمینی) ریزوم(                 ب( ساقه ی رونده 19

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 11ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 حافظواحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان
 

 0311-0011سال تحصيلی  دومسؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

 2زیست شناسی نام درس: 

 سليمان کردنام دبير: 

 13/0011 /18 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  18:31 ساعت امتحان:

 دقیقه 01مدت امتحان:
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 الف( زنبق                    ب(  نا کامل و فقط دارای پرچم 50

کند. ی گرده را ایجاد میکند و لولهرویشی رشد میبعد از گردافشانی با قرار گرفتن دانه گرده رسیده روی کالله، سلول  51

 کند.ه (را ایجاد میدو تا اسپرم )زام دهد وی گرده تقسیم میتوز را انجام میسلول زایشی در لوله

 .سازگاری با خشکی و شوری -5مقاومت نسبت به بیماری های گیاهی   55

 .داشتها نارس و ریز بوده و پوشش نازک خواهند دانه 53

 د( آبسیزیک اسید         ج( سیتو کینین            ها  ر از نور(    ب( افزایش طول سلولدر سایه ) دوالف(  54

 گاه و سمت مقابل ان است.ساقه در بخش قرار گرفته روی تکیهتفاوت رشد  52

 شوند.ور تجزیه و به ماده سمی تبدیل میزیرا این ترکیبات سمی در لوله گوارش جان 56

 .ندهد گل داوودی کوتاه روز گیاه شود کهمی سبب نوری جرقه یک با شب شکستن که دهدمی نشان تصاویر 57

 امضاء:   سلیمان کردنام و نام خانوادگی مصحح :   نمره18جمع بارم :

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار




