
 

 

 

 

 

 

 

 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:          
 محل مهر و امضاء مدیر

 و امضاء: نام دبیر:                      تاریخ نام دبیر:                                    تاریخ و امضاء:

ف
ردی

 

 سؤاالت

بارم
 

 درست یا نادرست بودن عبارت های زیر را بدون ذکر دلیل بنویسید. 1

 الف( گیاه آلبالو دارای گل دوجنسی و ناکامل است.

 خون تیره می باشند. حاویها در بند ناف خون را از جنین به جفت می برند و  ب( سرخرگ

 کند. صاف غدد شیری را نیز منقبض می ةماهیچثیر در زایمان، أتشودوعالوه بر میهیپوفیز ساخته در  توسین ج( اکسی

 شود. ت همواره در بافت مشاهده میید( درشت خوار )ماکروفاژ( بر خالف ماستوس

 شود و توانایی زیستن در خشکی را ندارند. مهرگان دیده می داران و بی ( لقاح خارجی در هر دو گروه مهرهن

 مغزی عبور کنند و به مغز وارد شوند. ــو( گلوکز و بسیاری از داروها می توانند از سد خونی 

 هـ( در برخی افراد علت نزدیک بینی، تغییر همگرایی عدسی چشم است.

 پلوئید( هستند. الد )پلیشود و همواره آنها چند  های ریز و نارس دیده می ی( در بیشتر موزها دانه

2 

 ب را از داخل پرانتز انتخاب کنید و در پاسخنامه بنویسید.عبارت مناس 2

 پروستات(ــ ) وزیکول سمینال  کند ها را فراهم می ای که انرژی الزم برای فعالیت اسپرم الف( غده

ای که میوگلوبین زیاد داشته و بیشتر انرژی خود را به روش هوازی به دست می آورد )یاخته تند  ب( نوعی تار ماهیچه

 یاخته کند( –

شود و لقاح آن دو طرفی است.  ی نر و ماده در یک فرد مشاهده میج( در این جانور هر دو نوع دستگاه تولید مثل

 کرم خاکی(–)کرم کبد 

 سرتولی( –بینی  کند تا تمایز اسپرم را تسهیل کنند )بینا ریک میاین یاخته ها را تح FSHد( در مردان، 

 ماستویست( –)بازوفیل  دو قسمتی و توانایی ترشح هیستامین را دارند ن( نوعی یاخته که دارای هسته

شوند )رابطه  ار، این رشته های عصبی مشاهده میکره از محل شی و( در تشریح مغز، در ابتدا با فاصله گرفتن دو نیم

 گوش( رابطه سه –ای  هینپ

گیرند )متافاز  توای یاخته و در دو ردیف قرار میها در اس مویاخته دیپلوئید که کروموز ةای از تقسیم هست هـ( مرحله

 (Iمتافاز میوز –میتوز 

دهد که طول شب از حدی بیشتر نباشد  ی کوتاه نیاز دارد و زمانی گل میها ی( این گیاه برای گل دادن به شب

 شبدر( –)داوودی 

2 

 ای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.اهج 3

 .استسر جانور، مغز را تشکیل می دهد که هر گره مجموعه ای از ............  الف( در پالناریا دو گره عصبی در

 اسپرم قرار دارد ............ نامیده می شود. رِای پر از آنزیم که در جلوی هسته در سَ ب( کیسه

 کند و چابک می باشد .............. نام دارد. فید که مواد دفاعی زیادی حمل نمیس چةج( نوعی گوی

 روی پاهای جلویی جیرجیرک یک محفظه هوا وجود دارد که ............ روی آن کشیده شده است. د(

 شود. ای می ه سبب مرگ یاختههای گیاهی آلود را می توان نام برد که در یاخته های رشد ........... تنظیم کنندهن( از 

 است.و( رباط همانند کپسول مفصلی از جنس بافت .................... 

2 

 4از  1ی  صفحه

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

 یازدهم تجربی مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 4 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 12اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 حافظسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1397 -98سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایانآزمون 

 2نام درس: زیست شناسی 

 زارعیحمیدرضا   نام دبیر:

 03/1398 /18 امتحان:  تاریخ

 صبح08: 30  ساعت امتحان:

 دقیقه 100مدت امتحان : 
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های چهارگانه قرار دارد  جستگیای که در باالی بر ارای عملکرد مشخص نبوده و از غدههـ( هورمونی که در انسان د 

 ترشح می شود ............... نام دارد.

مستقیم مورد هدف قرار می گیرند ی( یکی از روش هایی که در درمان سرطان رایج است و یاخته های خاصی به طور 

 ........... نامیده می شود.

 

 در ارتباط با دستگاه عصبی به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. 4

 الف( هنگام مشاهده لوب های مخ از باال کدام لوب دیده نمی شود؟

 ب(نوعی ناقل عصبی که در فرد احساس لذت و سرخوشی ایجاد می کند چه نام دارد؟

 انعکاس عقب کشیدن دست در برخورد با جسم داغ، کدام سیناپس در ماده خاکستری مهار کننده می باشد؟ج( در 

1 

 در ارتباط با حواس به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. 5

 الف( نوعی گیرنده که در دیوارة برخی رگ ها قرار دارد و به انباشته شدن الکتیک اسید پاسخ می دهد چه نام دارد؟

 پردة شفاف جلوی چشم، اکسیژن خود را از کدام قسمت تامین می کند؟ب( 

 ج( کدام ماهیچه صاف عنبیه، مردمک را در نور زیاد تنگ می کند؟

 د( دریچة بیضی با کدام استخوان کوچک گوش میانی در ارتباط مستقیم است؟

 ن( کدام آمینو اسید معموال در درک مزة اومامی موثر است؟

چشم مربوط به کروی و صاف نبودن قسمتی از چشم است که به طور غیر مستقیم به ماهیچه های و( کدام بیماری 

 مژگانی متصل است؟

5/1 

 در ارتباط با دستگاه حرکتی به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. 6

 الف( در بررسی استخوان ها از جهت شکل، استخوان کتف از انواع کدام استخوان ها می باشد؟

 های آرواره عالوه بر تکلم در چه عملی نیز نقش دارد؟ ب( استخوان

 ج( ماهیچه ای اسکلتی که در امتداد و پایین گردن قرار گرفته و به صورت جفت نمی باشد چه نام دارد؟

 د( در هنگام انقباض ماهیچة اسکلتی، بخش تیرة سارکومر چه تغییری می کند؟

1 

 سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.های درون ریز به  در ارتباط با غده 7

 الف( کدام هورمون موجود در لوزالمعده نقشی مشابه با کورتیزول دارد؟

 نفرین با اثر بر کدام قسمت دستگاه تنفس بدن را برای پاسخ کوتاه مدت آماده می کند؟ ب( اپی

 ج( در کدام نوع دیابت، یاخته های ترشح کننده انسولین مورد حمله قرار می گیرد؟

75/0 

 در ارتباط با ایمنی به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. 8

 از کدام یاخته ها ترشح می شود؟ II الف( اینترفرون نوع

های سفید خون را فرا  ب( در التهاب عالوه بر بیگانه خوارهای بافتی، کدام یاخته ها با تولید پیک شیمیایی، گویچه

 خوانند؟ می

 نامند؟ ج( پادتن آماده را چه می

 کند؟ ها حمله می به کدام نوع از لفوسیت HIVد( ویروس 

1 

 در ارتباط با شکل که اشاره به انواع تومور دارد به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. 9

 ( توموری که در افراد بالغ متداول بوده و توده ای از 1

 یاخته های چربی ایجاد می شود چه نام دارد؟

 باشد؟ ویژگیهای کدام قسمت شکل میاز از ( توانایی متاست2

 ( کدام قسمت از شکل اشاره به توموری دارد که معموالً 3

 زند؟ به بافت های مجاور آسیب نمی     
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 4از  2ی  صفحه
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 در ارتباط با چرخة تخمدانی و چرخة رحمی به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. 10

 گذاری کدام هورمون می باشد؟الف( عامل اصلی تخمک 

 ب( بعد از تخمک گذاری کدام هورمون به مقدار بیشتری از جسم زرد ترشح می شود؟

 ج( در صورتی که لقاح صورت نگیرد حدوداً از چه روزی قاعدگی آغاز می شود؟

 د( افزایش اندک در مقدار استروژن سبب ایجاد کدام بازخورد بر هیپوفیز پیشین می شود؟

1 

 در ارتباط با لقاح و وقایع پس از آن به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. 11

 الف( الیه ای از بالستوسیست که منشأ برون شامة جنین است چه نام دارد؟

 ب( نقش آمنیون چیست؟

 ج( هورمونی که توسط کوریون ترشح شده و اساس تست بارداری است چه نام دارد؟

 رده های اطراف جنین دخالت می کند؟د( در تشکیل بند ناف کدام یک از پ

5/1 

 در هر یک از شکل های زیر نوع ساقه تخصص یافته را مشخص کرده و در پاسخنامه بنویسید. 12

 

 

 

 

 

 )الف(                                                                             )ب(                              

5/0 

 دانگان به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. ارتباط با تشکیل یاخته های جنسی در نهاندر  13

 الف( یاختة باقی مانده از تقسیم میوزِ یاخته ای از بافت خورش، چه ساختاری را ایجاد می کند؟

 ب( دانة گردة رسیده شامل چه یاخته هایی می باشد؟

 شوند؟ج( کیسه های گرده در کدام قسمت پرچم تشکیل می 

1 

 دانه به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. در ارتباط با گیاهان نهان 14

 الف( کدام قسمت نارگیل از تقسیم هستة تخم ضمیمه بدون تقسیم سیتوپالسم حاصل شده است؟

 ب( گرده افشانی در درخت بلوط توسط چه عاملی انجام می شود؟

 را ایجاد می کند؟ج( یاخته زایشی در کدام ساختارها پلوئید، اسپرم 

75/0 

 با توجه به شکل زیر به سواالت پاسخ کوتاه دهید. 15

 الف( کدام قسمت تریپلوئید است؟

 ب( انتقال مواد غذایی از آندوسپرم به رویان وظیفه کدام قسمت می باشد؟

 ج( در ابتدا کدام قسمت از دانه خارج می شود؟

 

 

 

 

 

 

75/0 

 رشد در گیاهان به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید؟ های در ارتباط با تنظیم کننده 16

 الف( کدام هورمون فقط از طریق افزایش رشد طولی یاخته سبب افزایش طول ساقه می شود؟

 ب( کدام هورمون، هورمون جوانی نام دارد و در کشت بافت سبب ایجاد ساقه می شود؟

 شود؟ ج( کدام هورمون سبب بسته شدن روزنه ها در شرایط نامساعد می

75/0 

 4از  3ی  صفحه
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 نمره 20جمع بارم : 
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 در ارتباط با پاسخ گیاهان به محیط به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید؟ 17

 های گیاه حساس، به چه دلیل در یاخته ها رخ می دهد و این یاخته ها در کجا واقع اند؟ الف( روی هم تا شدن برگچه

 شیمیایی در تعدادی از گونه های گیاهی متوقف می شود؟ب( تنفس یاخته ای توسط کدام ترکیب 

 کند، چیست؟ ج( رابطة بین نوعی زنبور وحشی و گیاه تنباکو که ترکیب فرّاری تولید و در هوا پخش می

75/0 

 به سواالت تستی زیر پاسخ دهید. 18

 الف( چند مورد از عبارتهای زیر به درستی بیان شده است؟

اسیا وابسته به جاندارانی است که مغز آنها از چند گرة به هم جوش خورده تشکیل شده گرده افشانی درخت آک( 1

 است.

عوامل بیماری زا تنها با عبور از منفذ روزنه ها می توانند سبب ایجاد بیماریهایی مانند زنگ یا سیاهک گندم ( 2

 شوند.

 دارند.بیشتر گیاهان برای گل دادن نیاز به گذراندن یک دوره سرما ( 3

 اغلب گرده افشان ها دارای اسکلتی می باشند که وظیفه حفاظتی نیز دارد.( 4

1)3                  2 )4                       3 )2                        4 )1 

 بیان شده است؟ نادرستیب( کدام عبارت به 

 سازند. یش دانه، مقدار فراونی جیبرلین م( آندوسپرم غالت در هنگام روی1

 روند. ها به کار می ها برای درشت کردن میوه ها همانند جیبرلین ( اکسین2

 های پارانشیمی می توان انواعی از گیاهان را به روش کشت بافت تکثیر کرد. ( با استفاده از یاخته3

 کند. گل دهنده ایجاد می گیاه شلغم همانند چغندر قند در سال دوم ساقة( 4

1 

 4از  4ی  صفحه
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 
 د( نادرست      ج( نادرست             ب( درست            الف( نادرست     

 ی( نادرست         ه( درست             و( نادرست          ن( نادرست         

2 
 د(سرتولی              ج( کرم خاکی             الف( وزیکول سمینال      ب( یاختة ُکند       

 ی( شبدر               Iه( متافاز میوز           ای    و( رابط پینه    ن( بازوفیل                   

3 
 د( پرده صماخ             ج( نوتروفیل              ب( تارک تن )آکروزوم(             الف( جسم یاخته های عصبی      

 ی( پرتو درمانی           ه( مالتونین                   و( پیوند رشته ای                     ن( سالیسیلیک اسید                 

4 
 ب( دوپامین                     الف( لوب گیجگاهی       

 رابط و نورن حرکتی مربوط به ماهیچة سه سَرج( سیناپس بین نورون 

 و( آستیگماتیسم       ن( گلوتامات         د( استخوان رکابی           ج( ماهیچة حلقوی               ب( زاللیه            الف( گیرنده های درد        5

 د( تغییر نمی کند           ج( ذوزنقه ای            ب( جویدن                            الف( پهن          6

 Iج( دیابت نوع          ب( نایژک                        الف( گلوکاگون     7

8 
 ب( یاخته های دیواره مویرگ ها                                                    Tلنفوسیت  –الف( یاخته های کشنده طبیعی 

 کمک کننده Tد( لنفوسیت                                                                               ج( سرم               

 ( قسمت الف3                    ( قسمت ب    2                        (لیپوما     1 9

 د( بازخورد منفی               ج( حدود روز بیست و هشتم                        ب( پروژسترون                LHالف( هورمون  10

 د( کوریون                            HCGج(    ب( حفاظت و تغذیه جنین        الف( تروفوبالست       11

 ب( ساقه رونده        الف( زمین ساقه        12

 ج( بساک              یاختة زایشی         –الف( کیسة رویانی                          ب( یاختة رویشی  13

 الف( شیر نارگیل )آندوسپرم مایع(       ب( باد                                        ج( لولة گرده 14

 2ج( شماره                                 4ب( شماره                                        5الف( شماره  15

 ج( آبسیزیک اسید                         ب( سیتوکینین                              الف( اُکسین       16

 ج( رابطة همیاری                            ب( سیانید               قاعدة برگ                –الف( تغییر فشار تورژسانس  17

 1ب( گزینه                              3الف( گزینه  18

 امضاء:    حمیدرضا زارعی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 12ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 پسرانه سرای دانش واحد حافظ دولتیغیر  دبیرستان
 97-98سال تحصيلی  سؤاالت پایان ترم نوبت دوم کليد

 2زیست شناسی نام درس: 

 زارعی حميدرضا نام دبير:

 03/1398/  18تاریخ امتحان: 

 صبح  08:30ساعت امتحان: 

 دقیقه 100مدت امتحان: 
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