
بنام خدا 
) نوبت دوم پایه یازدهم تجربی دبیرستان دخترانه یزدان2سئواالت امتحان زیست شناسی (

دقیقه90مدت: 99/ 3/ 3نام:                      نام خانوادگی:                     تاریخ برگزاري:   
بارم سئواالت ردیف 

مشخص کنید: صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را 1
داده اند. لیدر سر جانور، مغز را تشک یدو گره عصب ایدر پالنارالف) 

دارد یحالت آماده باش نگه مبدن را درسمپاتیک پاراب) فعالیت 
لیاست که در تشکيکناره ا ۀسامانياز اجزایکی) پوکامپ یه (اسبک مغز ج) 

دارد. نقشي ریادگیحافظه و 
و اختالل در کار دستگاه  يمار یبلیاز دالیعصبيناقلهایعیطبزانیمدررییتغد) 

است.یعصب

1

1حواس ویژه و حواس پیکري چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟2
جمالت زیر را با کلمات مناسب کامل کنید: 3

است.یجانبو................ اسکلت انسان شامل دو بخش الف) 
هکوجود دارد....................رشته به نام يادی تعداد ز،ايماهیچه اختهیدرون هر ب) 
اند هقرار گرفتاختهیهم در طول يمواز
هستند. یرونیاسکلت بياز جانوران داراییهانمونه .................و ................ج) 

1

هر کدام از هرمونهاي زیر چه عملی در بدن انجام می دهند؟4
نیانسولد) زولیکورتج) دیروئیمحرك تب) هورمون رشدالف) 

1

موارد مرتبط به هم در دو ستون «الف و «ب» را مشخص کنید. یک مورد در ستون «الف»  5
باشد.اضافه می

الف                                                 ب 
ی منی تحمل ا. aنی هپار-١
هالینوتروف. bپادتن-٢
ن ی پرفور. cیعیطبةکشند ۀاختی -٣
يسازیخنثdتیحساس-٤
يخوارگانهیب-٥

1

اي به سولهاي زیر جواب دهید.در مورد مرحله اینترفاز چرخه یاخته 6
شود؟                                                  چه عملی انجام می Sالف) در مرحله 

شود؟ نامیده می ب) کوتاهترین مرحله اینترفاز چه 

1

ادامه سواالت در صفحه بعد 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



بنام خدا 
) نوبت دوم پایه یازدهم تجربی دبیرستان دخترانه یزدان2سئواالت امتحان زیست شناسی (

دقیقه90مدت: 99/ 3/ 3نام:                      نام خانوادگی:                     تاریخ برگزاري:   
بارم سئواالت ردیف 

1تغییرات رخ در مرحله تلوفاز میتوز را توضیح دهید.7
1چهار مورد را نام ببرید.مؤثر در بروز سرطان یطیعوامل مح 8
دو  نیانیبییها. چه شباهتها و تفاوتدیکنسهیمقاتوزیممیرا با تقس2وزیممیتقس9

وجود دارد؟ ندیفرا
1

1. را بیان کنیدچه می باشند؟ چهار موردزنوظایف دستگاه تولید مثل جنسی 10
1بخشهاي مشخص شده را نامگذاري کنید: یتخمدانۀچرختصویر زیر 11

گامت ماده  ةکنندت حفاظيهاه یدر ال تواند توضیح دهید زامه (اسپرم) مرد چگونه می12
.نفوذ کند) تخمک(

1

5/0در هنگام بارداري دو مورد را نام ببرید. از کاربردهاي سونوگرافی 13
5/0؟ باشدنقش هرمون اکسی توسین در سرعت دادن به زایمان چه می14
دمثلیتولهاي تخصص یافته نام برده شده در زیر در کدام گیاه براي هر یک از ساقه 15

گیاه نام ببرید روند؟ براي هرکدام فقط یک بکار مییجنسریغ
از یپد) ساقهنیزمج) رونده،ۀساقب) غدهالف) 

1

5/0هاي موجود درون دانه گردة رسیده را نام ببرید. یاخته 16
ینیرو زمشیروو کدامیک ینیزمریزشیروکدامیک از گیاهان نام برده شده در زیر 17

دارند؟ 
الف) لوبیا                                        ب) ذرت 

5/0

5/0گیاهانی که جهت گرده افشانی وابسته به باد هستند چه خصوصیاتی دارند؟ دو مورد 18
ادامه سواالت صفحه بعد 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



بنام خدا 
دبیرستان دخترانه یزدان) نوبت دوم پایه یازدهم تجربی 2سئواالت امتحان زیست شناسی (

دقیقه90مدت: 99/ 3/ 3نام:                      نام خانوادگی:                     تاریخ برگزاري:   
بارم سئواالت ردیف 
گیرند؟گیاهان نام برده شده در زیر از نظر طول عمر در کدام گروه قرار می19

شلغم د) زنبق ج) اریخب) چغندر قندالف) 
1

5/0؟اندازندی مریرا به تأخاهیگ ییهوايهاشدنِ اندام ریپسیتوکینین چگونه توضیح دهید 20
:تعریف کنید21

ییگرانیزمب) یرأسیرگیچ الف) 
1

تقسیم می شوند نام ببرید  ۀ دست به چندیگل ده يبه نور، براازی را براساس ناهانیگ22
و براي هر دسته یک مثال ذکر کنید

5/1

5/0کنند دو مورد نام ببرید. از انواع ترکیباتی که گیاهان جهت دفاع شیمیایی تولید می23
موفق باشید. سیاح –پایان 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



بنام خدا 
99پایه یازدهم تجربی دبیرستان دخترانه یزدان  خرداد 2شناسیراهنماي تصحیح سواالت آزمون زیست 

بارم پاسخ ردیف 
1الف) صحیح               ب) غلط                 ج) صحیح                د) صحیح1
هاي در حالیکه گیرنده گوناگون بدن پراکنده انديهابخشهاي حواس پیکري در گیرنده 2

قرار دارند ياژهیو يهااندام حواس ویژه در 
1

1حشرات و سخت پوستان ج) ياچهیتارچه ماه الف) محوري             ب)  3
کندی مکیرا تحر) دیروئیت(سی سپردة غدّت یفعالالف) افزایش قد             ب) 4

د) افزایش قند خون با تجزیه گلیکوژن به گلوکز        دهیمش ی گلوکز خوناب را افزاج) 
1

b1و a5و  c4و  d3و 52
. شودی مرحله انجام منیهسته، در ا) DNA(يدوبرابر شدن دِناالف) 6

2Gای دوم ۀوقفۀمرحلب) 
1

کنند تا به صورت فامینهها شروع به باز شدن میتنهاي دوك تخریب شده و فامرشته 7
شود. در پایان تلوفاز، یاخته، دو هسته مشابه درآیند. پوشش هسته نیز مجددًا تشکیل می

دارد.

1

پرتوها و مواد  ریسا ، خودروهاو دودیطی محيهاندهی آال یفرابنفش، بعضيپرتوها8
ها، روسیویبعض،يدودیمثل گوشت و ماه شدهي دودییزا، موادغذاسرطان ییایمیش

اند.ییزااز عوامل مهم سرطان اتیدخانویالکليهایدن ینوش،ي ضدبارداريقرصها
ذکر چهار مورد کافی است 

1

عدد  یاند؛ ولکروموزومها در مراحل مختلف مشابه شیآراةاز نظر نحوندیدو فرانیا9
وزیقبل از ميمادريسلولها ينصف تعداد کروموزومها2وزیميسلولهایکروموزوم

است.

1

ایجاد  ، هاي جنسی ماده به سمت رحمانتقال یاخته )، تخمک(جنسی ماده ه تولید یاخت10
در صورت تشکیلجنینهحفاظت و تغذی ، شرایط مناسب براي لقاح زامه و تخمک

مورد 4. ذکر تولید هورمونهاي جنسی زنانه

1

الف) رشد انبانک و تمایز مام یاخته                         ب) تخمک گذاري  11
ج) تشکیل جسم زرد                                     د) جسم زرد در حال تحلیل رفتن     

1

ادامه پاسخها در صفحه بعد 
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بنام خدا 
99پایه یازدهم تجربی دبیرستان دخترانه یزدان  خرداد 2شناسیراهنماي تصحیح سواالت آزمون زیست 

بارم پاسخ ردیف 
به نام تارَك میپر از آنز ياهسی کوتوپالسمیسيبزرگ، مقدارۀهست کیيدارازامه سر12

ها به زامه  میآنز هسته قرار دارديجلواست. تاَرك تن کاله مانند و در) آکروزوم(تن 
نفوذ کند. ) تخمک(گامت ماده ةکنندحفاظت يهاه ی تا بتواند در ال کنندیکمک م

1

ن، یجنت یجنسسن،نییتعيبرانیابعاد جنير یگدر ماه اوّل، اندازهيباردارص یتشخ13
از اندامها مثل قلب یو عملکرد بعضیحرکتلحاظازنیسالم بودن جن

5/0

تا انقباض آغاز شود و در ادامه، دفعات و  کند،ی مکیتحررحم راةواریديهاهچ یماه 14
.کندیمشتریشدت انقباض را مرتباً ب

5/0

1نرگس و الله د) زنبقتوت فرنگی           ج) ب) زمینی      الف) سیب 15
5/0یشی زاۀاختی و یشیرواختهی16
5/0الف) رویش رو زمینی                           ب) رویش زیر زمینی17
ي بوهادرخشان،ي  کنند و فاقد رنگهایمدیکوچک توليگلهایفراوانتعداداهانیگنیا18

.   دو مورد ذکر شود.اندرهیو شيقو
5/0

1الف) دوساله             ب) یکساله                ج) چند ساله                د) دو ساله 19
5/0د یجديهااخته ی جادی اجهیو در نتيااخته ی میتقسکیبا تحر20
.ندیگوی میرأسیرگیچ ،یجانبي هابر رشد جوانه یجوانه رأسیبه اثر بازدارندگالف) 21

شود. یمدهی نامییگرانی زمن،یبه گرانش زماهیگيرشد جهت دار اندام ها ب) 
1

5/1مانند گوجه فرنگیتفاوتی بمانند شبدر؛ روز بلندمانند داودي؛ روز کوتاه22
5/0دهای آلکالوئو  داردیانیسباتیترک23

پایان 
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