
 

 

 

 

 

 
 

 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           
 

 :در پرشض ُای چِار گزیٍَ ای زیر ، گزیٍَ غدیح را اٌحزاب کٍیس  1

 انف( کسام پسیسه ةاغخ رروج ٌاكم غػتی از غظای ٌّرون پیض شیٍاپصی ىی طّد؟

 ( ةرون راٌی4 ( اٌحلال فػال3 ( اٌحظار2 درون ةری( 1

 ب( ىدم پردازش اونیَ و جلّیث اظالغات خس ةیٍایی کسام اشث؟

 ( پم ىغزی4 ( جاالىّس3 ( ةػم انٍزاع2 ( ُیپّجاالىّس1

 پحاٌصیم غيم کسام کاٌال ةصحَ اشث؟ج( در ةزض ةاالرو ىٍدٍی 

 پحاشیيی ٌظحیکاٌال ( 4 شسیيی ٌظحی ( کاٌال3 ( کاٌال دریچَ دار پحاشیيی2 ( کاٌال دریچَ دار شسیيی1

 د( خرکث کسام ىاُیچَ جدث کٍحرل دشحگاه غػتی رّدىزحار اٌجام ىی طّد؟

  ( دنحایی4 ( چِار شر ران 3 ( دو شر ةازو 2 ( كهتی1

1 

 ٌادرشث ةّدن غتارات زیر را ةسون ذکر دنیم ىظزع کٍیس. درشث یا 2

 انف( وجّد ىدرك داةث ةاغخ ىی طّد گیرٌسه پیام غػتی کيحری ایجاد کٍس.

 زد.ةیً گّش ةیروٌی و خهق یکصان ىی شاب( طیپّر اشحاش فظار ُّا را 

 ج( در ىدم رروج غػب ةیٍایی از طتکیَ گیرٌسه ُای ىزروظی فراواٌی وجّد دارد.

 گیرٌسه ُای ةّیایی یارحَ ُای غػتی ةا دٌسریث ُای ىژکسارٌس.د( 

1 

 انف( یک غاىم کَ در ىدم ىفػم اشحزّان ُارا کٍار ُو ٌگاه ىی دارد، ٌام ةتریس؟ 3

 ب( فضای درون اشحزّان اشفٍجی را کسام ىغز پر ىی کٍس؟

 ج( جارُای ىاُیچَ ای كرىز ةرای چَ ورزش ُایی ویژه طسه اٌس؟

 ةاغخ طروع و جّكف اٌلتاض در ىاُیچَ ىی گردد؟د( کسام یّن 

1 

 انف( کيتّد ُّرىّن ُای جیروئیسی در دروان کّدکی و جٍیٍی چَ ادری دارد؟ 4

 ب( کسام ُّرىّن ةزض كظری غسه فّق کهیَ ةاغخ کاُض شسیو در ادرار ىی طّد؟

 ون ریز كراردارد؟ّن ُیپّفیز پیظیً درون یک غسه ةرکسام ُّرىشهّل ُسف ج( 

 اگر ةا افزایض ىلسار ُّرىّن در رّن ىیزان جرطح ُيان ُّرىّن کاُض یاةس رّد جٍظیيی از چَ ٌّغی اشث؟ د(

1 

 ُر یک از کهيات ردیف انف ةا یکی از کهيات ردیف  ب ارجتاط دارد آن ُا را پیسا کرده و کٍار ُو ةٍّیصیس ) یکی از کهيات اضافی اشث ( 5

 پّشث ـ    HIVویروس  ـ   شرم  ـ ائّزیٍّفیم  انف(

 دفاع غیر ارحػاغی ـ  ایيٍی فػال  ـ  کرم اٌگم   ـ  ٌلع ایيٍی اکحصاةی  ـ  ب( ایيٍی غیرفػال 

1 

 انف( در فاغهَ ةیً دو ٌّکهئّزوم .................كرار دارد. 6

 ب( ىرخهَ .............. از چررَ شهّنی، ٌصتث ةَ ىراخم كتهی ایٍحرفاز کّجاه جر اشث.

 جلصیو شیحّپالشو در شهّل................... ةا ایجاد غفدَ یارحَ ای اٌجام ىی طّد. ج(

 اجػال دكیق کروىّزوم ُا ةَ رطحَ ُای دوك و آرایض دكیق آن ُا را ةررشی ىی کٍس.، د( ٌلعَ وارشی ...............

1 

 3از 1صفحه ی 

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

 یازدهن تجربی هقطع و رشته:

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

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

 صفحه 3  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 

 (ب) 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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 را در ٌظر گرفحَ و ةَ شّاالت زیر در ىّرد ایً شهّل پاشذ دُیس: 2n=20شهّل ذرت ةا غسد کروىّزوىی  7

 انف( ایً شهّل در ىرخهَ پروفاز ىیحّز چٍس کروىاجیس در شهّل دارد؟

 جهّفاز ىیحّز در ُر ُصحَ چٍس کروىّزوم دیسه ىی طّد؟ب( در ىرخهَ 

5/0 

 چٍس کروىّزوم در ایً شهّل دیسه ىی طّد؟ Iکروىاجیس در شهّل اشث، در پروفاز  6داراری  IIانف( شهّنی در ىرخهَ ىحافاز  8

 در ایً شهّل جظکیم ىی طّد؟ Iةاطس، چٍس جحراد در پروفاز ىیّز  2n=24ب( اگر شهّنی 

 ج( پهی پهّئیسی طسن چگٌَّ اجفاق ىی افحس؟

1 

 ن چَ ٌام دارد؟انف( ىرگ شهّل ُا در پرده ی ةیً اٌگظحان پا در پرٌسگا 9

 كسرت دگرٌظیٍی دارد؟ )ذکر دنیم( نیپّىاب( آیا 

 ةاغخ افزایض شرغث جلصیو و ةِتّد زرو ىی طّد؟، ج( چَ غاىهی در ىدم زرو روی ةسن اٌصان 

1 

 انف( ةَ دنیم وجّد کسام پرده رّن ىادر و جٍیً ىزهّط ٌيی طّد؟ 10

 ب( ةزض پاییً و ةاریک رخو چَ ٌام دارد؟

 یا فّنیکّل چیصث؟ اٌتاٌکج( 

1 

 در ىّرد طکم پاشذ دُیس:زیر طکم ىلاةم ىرةّط ةَ ىراخم اشپرم زایی اشث، ةَ شّاالت  11

 

 چَ ٌام دارد؟ 3شهّل طياره انف( 

 

 چَ ىراخهی ظی ىی طّد؟)دو ىّرد( 5ةَ  4ب( ةرای جيایز شهّل طياره 

 

 ج( جيایز اشپرم ُا را جرطدات کسام شهّل ُسایث ىی کٍس؟

 

 

1 

 دارد؟ LH  ـ   FSHاشحروژن در غهظث زیاد چَ ٌّع فیسةکی ةا انف(  12

 ب( خاغم ةکرزایی ىهکَ چَ ٌّع زٌتّری اشث؟

 ج( کسام جاٌّر نلاح دو ظرفی دارد؟

 د( چرا اٌسورحَ جزيک در ىاُی ُا کو اشث؟

1 

 انف( ظرز جظکیم دوكهُّای ٌاُيصان را جّضیح دُیس؟ 13

 جػریف کٍیس؟ب( اغعالح جایگزیٍی جٍیً را 
1 

 انف( جکذیر رویظی ُر یک از گیاُان زیر ةَ وشیهَ کسام ةزض اٌجام ىی طّد؟ 14

 شیب زىیٍی                                             جّت فرٌگی

 ب( ىٍظّر از گم ٌر چیصث؟

 ج( در روش پیٌّس زدن گیاه پایَ چَ ویژگی دارد؟

1 

 ىٍظاء گاىحِای ٌر اشث؟ رشیسهانف( کسام شهّل در داٌَ گرده  15

 از یارحَ ُای کیصَ رویاٌی کساىیک ىٍظاء رویان اشث؟ب(

 ج( چَ ىّكع آٌسوشپرم خانث ىایع دارد؟

 د( گرده افظاٌی چَ گم ُایی را ةاد اٌجام ىی دُس؟

1 

 انف( ٌلض نپَ در داٌَ چیصث؟)دو ىّرد( 16

 ب( رویض روزىیٍی و زیرزىیٍی را ةاُو ىلایصَ کٍیس؟
1 

 3از 2صفحه ی 
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 نمره 20جمع بارم: 

 انف( ةَ چَ ىیّه ای کاذب گفحَ ىی طّد؟ 17

 ب( ازٌظر ظّل غير گیاُان زیر در کسام گروه كرار دارٌس؟

 ( ریار2( طهغو                                          1

 ةا دیّاره ةرچَ ُا ةَ ظّر کاىم جلصیو طسه اشث؟ جزيسانج( در کسام ىیّه فضای 

5/0 

 دور کهيَ غدیح دارم پراٌحز رط ةکظیس . در ُر غتارت 18

 (  رّاُس طس.ـ ىلاةم ٌّر انف( ٌّر یک جاٌتَ ةاغخ کاُض رطس شهّل ُا در شيث  )شایَ

 (  اٌجام ىی طّدجیترنیًـ  ب( جدریک ریظَ زایی در ىدیط کظث جّشط  )اکصیً

 ی طّد.(  اشحفاده ىاکصیًـ  ج( ةرای جازه ٌگاه داطحً گم ُای ةریسه از  )شیحّکیٍیً

 (  در جّاٌَ جاٌتی ىی طّد.ـ شیحّکیٍیً د( كرار دادن غاىم ٌارٌجی در راس شاكَ ةریسه طسه ةاغخ افزایض  )اجیهً

1 

 در ٍُگام جظکیم الیَ جسا کٍٍسه ٍُگام ریزش ةرگ: 19

 انف( شهّل ُا در ایً ىٍعلَ چَ جغییری ىی کٍٍس؟

 ىی کٍس؟ب( افزایض ىلسار کسام ُّرىّن ایً جغییر را ایجاد 

 ج( ىياٌػث از رویض داٌَ ُا جّشط کسام ُّرىّن اٌجام ىی طّد؟

 اشیس در گیاه ىی طّد؟ آةصیزیکد( کسام طرایط ىدیعی ةاغخ افزایض 

1 

 انف( ُرگاه طب ةهٍس را ةرای گیاه داودی ةظکٍیو چَ جادیری ةر گم دُی گیاه رّاُس داطث؟ 20

 ایً خرکث را جّضیح دُیس.ب( ٌحیجَ ضرةَ زدن ةَ گیاه خصاس چیصث؟ غهث 

 ج( کسام جرکیتات گیاُی ةا ىصيّم کردن گیاُزّاران آن ُا را دور ىی کٍٍس؟

1 

انف( راةعَ زیصحی ةیً زٌتّر و کرم گیاُزّار در گیاه جٍتاکّ از چَ ٌّغی اشث؟ در ایً راةعَ گیاه چگٌَّ زٌتّر را ىحّجَ رّد  21

 ىیکٍس؟

 کٍس؟ب( کرك چگٌَّ از گیاه ىدافظث ىی 

 ج( ةا وجّد شسُای فیزیکی در گیاه رطحَ ُای كارچ چگٌَّ وارد گیاه ىی طّد؟

1 

 3از 3صفحه ی 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف
 25/0ُر ىّرد                        1د(       2ج(        3ب(        4انف(  1

 25/0ُر ىّرد                 انف( درشث     ب( ٌادرشث      ج( ٌادرشث    د( درشث 2

 25/0ُر ىّرد              انف( زردپی، رةاط و کپصّل ىفػهی        ب( ىغز كرىز     ج( اشحلاىحی    د( یّن کهصیو 3

 25/0ُر ىّرد                  انف( علب ىاٌدگی ذٍُی و جصيی     ب( آندوشحرون    ج( پروالکحیً       د( ىٍفی 4

5 
  ٌلع ایيٍی اکحصاةی(  -  HIV)ویروس              ایيٍی غیرفعال (    - شرم  )          کرم اٌگم(       - )ائّزیٍّفیم 

 25/0ُر ىّرد                              (دفاع غیر اخحػاغی   - پّشث )

 25/0ُر ىّرد                        Mد(           ج( گیاه             G2ب(            DNAانف(  6

 25/0ُر ىّرد                             20ب(         40انف(  7

 5/0 ج( درىرحهَ آٌافاز ُيَ کروىّزوم ُا ةدون جداطدن ةَ یک یاخحَ ىی روٌد.  25/0جحراد      12ب(   25/0کروىّزوم      6انف(  8

 25/0  ج( عاىم رطد                  5/0ب(خیر، زیرا جّىّر خّش خیو اشث.          25/0انف( ىرگ ةرٌاىَ ریزی طده     9

11 
را یاخحَ ُای جغذیَ کٍٍده احاطَ ىی کٍد کَ ةَ ىجيّع آٌِا  اووشیثج( ُر         25/0 ب( گردن رحو            25/0  کّریّنانف(

 5/0 اٌتاٌک گفحَ ىیظّد.

11 
  25/0انف( اشپرىاجّشیث ثاٌّیَ    

 5/0   فظرده طدن ُصحَ در شر  ـ از دشث دادن شیحّ پالشو  ـ جاژکدار طدن  ـ ب(جدا طدن یاخحَ ُا 
 25/0   شرجّنیج( یاخحَ ُای 

 25/0ُر ىّرد            انف( ىثتث     ب( زٌتّر ٌر     ج( کرم خاکی     د( ةَ دنیم دوره جٍیٍی کّجاه. 12

13 
 25/0        انف( دو یا چٍد جخيک ةَ طکم ُيزىان نلاح ىی یاةٍد.

 25/0       ب( یعٍی ٌفّذ جٍیً ةَ درون جدار رحو و ایجاد راةطَ خٌّی و جغذیَ ای ةا ىادر.

14 
 شاكَ روٌده ـ 2غده                 ـ 1انف( 

 25/0ىلاوم ةّدن             ُر ىّرد ب( گهی کَ حهلَ ىادگی ٌدارد.       ج( 

15 
              25/0    ب( جخو زا       25/0         زایظیانف( شهّل 

 25/0  اٌجام ٌظّد.ج( زىاٌی کَ جلصیو ُصحَ اٌجام طّد ونی جلصیو شیحّپالشو 
 25/0  د( گم ُای کّچک و فاكد رٌگ ُای درخظان و ةُّای كّی.

16 
 5/0انف( اٌحلال یا ذخیره ىّاد غذایی   

 5/0 ب( ةراشاس ایٍکَ نپَ درون خاک ةياٌد یا ُيراه شاكَ از خاک خارج طّد، رویض روزىیٍی یا زیرزىیٍی ٌام دارد. 

17 
 25/0  ُای دیگری از گم ةجز جخيدان ٌلض داطحَ ةاطد.انف( اگر در جظکیم ىیّه كصيث 

      25/0ـ یکصانَ    2                   25/0ـ دوشانَ     1ب( 
 25/0     ج( پرجلال ـ خیار

 25/0اجیهً              ُر ىّرد د(     ٌّر      ب( اکصیً     ج( شیحّ کیٍیً انف( ىلاةم 18

 25/0ُر ىّرد           طٌّد.      ب( اجیهً     ج( آةصیزیک اشید    د( کو آةی و خظکی انف( از ُو جدا و ججزیَ ىی 19

21 
 25/0   انف( گیاه داودی گم ٌخّاُد داد.

 5/0   در یاخحَ ُای كاعده ةرگ رخ ىی دُد. جّرژشاٌسب( جا طدن ةرگ گیاه ةَ عهث جغییر فظار 
 25/0      آنکانّئیدُاج( 

21 
 5/0     فرارطیيیایی  ةا اشحفاده از جرکیتات   -انف( اٌگهی   

 25/0  حرکث کٍٍد.ٌيی جّاٌٍد روی ةرگ ُای کرک دار   حظره ُای کّچک ب(
 25/0   ج( از طریق روزٌَ ُا و فضاُای ةیً شهّنی

 امضاء:    را آل داودتمی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره02جمع بارم :

 اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحد رسالت
 1399-1400رم نوبت دوم سال تحصیلي سؤاالت پایان ت کلید

 ( ب) 2زیست شناسينام درس: 

 ل داودمیترا آنام دبیر: 

 1400/ 03 /08  تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  10:00ساعت امتحان:

 دقیقه  110مدت امتحان: 
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