
 

 

 

 

  
 

 تصحیح اول                               با عدد         با حروف    

 نام و امضاء دبیر:                                                           

 با عدد         با حروف                               تصحیح دوم    

 امضاء دبیر:                                                         نام و   
 

 نمره سئواالت ردیف
   
 كنيد. كامل مناسب كلمات با را زيرهاي عبارت 1

 دهد.های همتا از یکدیگر رخ میدر مرحله ................. از میوز جدا شدن کروموزوم .أ
................. گفته دهد، اصطالحا سالگی در زنان رخ می 50الی  45ها که در سنین به از کار افتادن تخمدان .ب

 شود.می

 نوعی ................. است که به علت ذخیره مواد غذایی متورم شده است.غده سیب زمینی در واقع  .ت

 کرد.ارتش آمریکا به مدت ده سال بر روی مزارع ویتنام مخلوطی از ................. اسپری می .ث

1 
 

 كنيد. مشخص دليل ذكر بدون را زيرهاي عبارت از يك هر بودن نادرست يا درست 2
 .انسان حداقل یک کروموزوم جنسی وجود داردهای جنسی در یاخته .أ

 کند.، از وقوع قاعدگی و تخمک گذاری جلوگیری میاستروژن از جسم زرد در اثر HCG ترشح هورمون .ب

 .سه دسته کروموزوم قرار گرفته استای با پیش از لقاح، در قسمت میانی کیسه رویانی در نهاندانگان، یاخته .ت

 باشد.آن می نسبت به سمت مقابل گاه تکیه روی گرفته قرار نابرابر بخشپیچش نتیجه رشد  در گیاهان، .ث

1 
 

در ارتباط است. ارتباط درست را « ب»هاي ستون با يکی از واژه« الف»هاي ستون هر يك از عبارت 3

 پيدا كرده و آنها را به يکديگر متصل كنيد. )دو مورد اضافی است(

 ستون ب ستون الف

 گیرند.ها در میانه یاخته قرار میمیتوز که کروموزومای از تقسیم مرحله (1

 هایاخته زاینده تخمک در خانم (2

 های گیاهیبافت حاصل از کشت یاخته (3

 شود.میهورمونی که باعث تحریک رشد طولی ساقه گیاهان علفی  (4

a. متافاز 

b. اووگونی 

c. اکسین 

d. کال 

e. تلوفاز 

f. جیبرلین  

1 
 

 پاسخ دهيد.در رابطه با تنظيم عصبی به سئواالت زير  4
 (0.25)؟ باشدشدن کدام پروتئین غشایی می پتانسیل عمل حاصل فعال .أ

 (0.5) کنند؟؟ و آزاد شدن کدام ناقل عصبی را تحریک میگذارنداغلب مواد اعتیادآور بر کدام بخش مغز تاثیر می .ب

 (0.25برد؟ )های اسکلتی میکدام بخش دستگاه عصبی، پیام عصبی را به ماهیچه .ت

1 

 رابطه با حواس به سئواالت زير پاسخ دهيد.در  5
 (0.5؟ )اندبدن قرار گرفته هایهای دما در کدام بخشگیرنده .أ

 (0.5های مختلف چشم را به ترتیب بنویسید؟ )مسیر عبور نور از بخش .ب

1 

 مجتمع فرهنگی آموزشی دکتر هشترودی

 

 
 

 

 :شماره

 خرداد  ۵ تاریخ:

 (۲زیست شناسی ) درس :

 (2متوسطه) دقیقه ۸۰ :زمان

 یازدهم تجربی :کالس
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 در رابطه با دستگاه حركتی به سئواالت زير پاسخ دهيد. 6
 (0.5؟  )چه اجزایی تشکیل شده استای در بافت پیوندی استخوان از ماده زمینه .أ

 (0.5؟ )را نام گذاری کنید های آنای از پروتئین میوزین بخشبا رسم شکل ساده .ب

1 

 در رابطه با تنظيم شيميايی به سئواالت زير پاسخ دهيد. 7
 (0.5؟ )های بخش مرکزی و قشری غده فوق کلیه چیستتفاوت اثر هورمون .أ

 (0.25) بازخوردی مثبت بنویسید.مثالی از هورمونی با تنظیم  .ب

 (0.25شود؟  )هورمون محرک غده فوق کلیه از کدام بخش ترشح می .ت

1 

 در رابطه با دستگاه ايمنی به سئواالت زير پاسخ دهيد. 8
 (0.5؟ )شوندهای بدن بیشتر مشاهده میای )دندریتی( در کدام بخشدارینه هایبا ذکر مثال بنویسید یاخته .أ

 (0.25؟ )کننداز خروج از خون چه سرنوشتی پیدا میها پس مونوسیت .ب

 (0.25)ژن دارد؟ هر پادتن چند جایگاه شناسایی برای آنتی .ت

1 

 در رابطه با تقسيم ياخته به سئواالت زير پاسخ دهيد. 9
 (0.25)ای است؟ های دوک از چه مادهجنس رشته .أ

 (0.25شود؟ )چرا به میوز تقسیم کاهشی گفته می .ب
 (0.25شود؟ )های خواهری به یکدیگر چگونه انجام میکروماتیداتصال  .ت

 (0.5ی پروفاز میتوز دو مورد را بنویسید. )از اتفاقات مرحله .ث

 (0.25از نظر ژنتیکی دلیل وقوع نشانگان داون چیست؟ ) .ج

 (0.5بنویسید. )با ذکر مثال ای را های چند هستهتشکیل یاخته هاییکی از روش .ح

 ای  مقابل پاسخ دهید:یاخته* با توجه به شکل تقسیم 

 (0.25باشد؟ )چقدر می nدر این سلول عدد  .خ
 (0.25عالمت سئوال در شکل چه نام دارد؟ ) .د

 
 

5/2 

 در رابطه با توليد مثل به سئواالت زير پاسخ دهيد. 10
 (0.25وظیفه غده وزیکول سمینال چیست؟ ) .أ

 (0.5کند؟ )کمک میچه عواملی به پایین بودن دمای کیسه بیضه نسبت به داخل بدن  .ب
 (0.5های مشخص شده را بنویسید. )در شکل مقابل، وظیفه بخش .ت

 
 

 (0.5ها چیست؟ وظیفه آن چیست؟ )منشاء جسم زرد در خانم .ث
 (0.5) اووسیت ثانویه و اسپرماتید را از نظر ساختار کروموزمی با هم مقایسه کنید. .ج

 (0.25شود؟ )میپس از لقاح، کدام هورمون مانع از تکرار چرخه قاعدگی  .ح
 (0.25؟ )تواند یکی نباشدچرا جنسیت دوقلوهای ناهمسان می .خ
 (0.75ایجاد شود؟ )تواند با ذکر مثالی توضیح دهید که چگونه در اثر بکرزایی جانداری دیپلوئید می .د
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 در رابطه با توليد مثل نهاندانگان به سئواالت زير پاسخ دهيد. 11
 (0.25؟ )رسانندنر چگونه خود را به گامت ماده میهایدر گیاهان گلدار، گامت .أ

 (0.25لپه چیست؟ )ی گیاهان تکنقش لپه در دانه .ب
 (0.25تخم ضمیمه از نظر ژنتیکی چند دسته کروموزمی دارد؟ ) .ت
 (0.5با ذکر یک مثال رویش رو زمینی را توضیح دهید. ) .ث
 (0.5) کنند را بنویسید.های گیاهانی که با باد گرده افشانی میسازش .ج
 (0.25ترین بخش مادگی یک گل چه نام دارد؟ )فوقانی .ح

 (0.5تعداد اجزاء سازنده گل در گیاهان تک لپه و دولپه چگونه است؟ ) .ذ
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 به سئواالت زير پاسخ دهيد. هادر رابطه با پاسخ گياهان به محرک 12
 (0.5؟ )پذیرد.انجام میها ها توسط کدام هورمونهای بدون دانه و درشت کردن میوهتولید میوه .أ

 (0.25)شود؟ ها در شرایط نامساعد میها و جوانهکدام هورمون گیاهی، مانع از رویش دانه .ب
 (0.25بایستی انجام داد؟ ) یبرای تحریک گل دهی گیاهان روز بلند، در فصل پاییز چه کار .ت
 (0.5)کنند؟ حمله نمی ها به زنبورهای گرده افشانچرا در گیاه آکاسیا، مورچه .ث
 (0.25)دهند؟ های گندم را به مدت چند هفته در دمای پایین قرار میچرا دانه .ج
 (0.5بندند؟ )ها را محکم میاین کیسهی چرا گالبی رسیده را درون کیسه محتوی موزهای سبز قرارداده و دهانه .ح

 (0.25) اند؟کردههایی ها چه تالشامروزه دانشمندان برای مقابله با اثرات اتیلن در خراب شدن میوه .خ

5/2 

 در سئواالت زير گزينه صحيح را انتخاب كنيد. 13

 کدام عبارت صحیح است؟ .أ

  مولکول پروتئینی به نام هیستون وجود دارد. 8( در هسته مرکزی نوکلئوزوم، 1

 است. خیم( مالنوما یکی ازانواع تومورهای خوش2

 وجود دارد. DNAمولکول  8( در یک ساختار تتراد، 3

 .ها از جنس پروتئین هستندسانتریولهای دوک ، برخالف رشته( 4

ها در کدام قسمت دستگاه تولید مثلی مردان به بلوغ رسیده و قابلیت تحرک را بدست اسپرم .ب

 ؟آورندمی

 پروستات( 4  اپیدیدیم( 3  سازلوله اسپرم( 2  بر مجاری اسپرم( 1

 گیرد؟نر در کدام بخش صورت میهایبه طور معمول در یک گیاه گلدار، تشکیل گامت .ت

 روی کالله( 4  گردهدرون دانه( 3  درون لوله گرده( 2  درون بساک( 1

 ؟کندرلیک اسید را تولید میبکدام بخش دانه، هورمون جی .ث

 رویان( 4  دارالیه گلوتن( 3  آندوسپرم( 2   هالپه( 1

1 
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 نمره پاسخنامه ردیف
   
 Iآنافاز  .أ 1

 یائسگی .ب

 ساقه زیرزمینی .ت

 هااکسین .ث

1 
 

 درست .أ 2

 نادرست .ب

 نادرست .ت

 رستد .ث

1 
 

3 1  a  2  b   3  d  4  f 1 

 سدیم به درون یاختههای ؛ ورود یوندار سدیمیهای دریچهکانال .أ 4
 دوپامین -ای سامانه لیمبیک یا کناره .ب

 بخش پیکری دستگاه عصبی محیطی .ت

1 

 های بدنپوست و برخی سیاهرگ .أ 5

 شبکیه«زجاجیه«عدسی«مردمک«زاللیه«قرنیه .ب

1 

 تشکیل شده است. معدنی مواد و کالژن مانند هاییپروتئین از ایزمینه ماده .أ 6

  .ب
 

1 

های قشری اثرات بلند مدت و دیرپاتری هورمونهای بخش مرکزی اثرات سریع و کوتاه مدت دارند اما هورمون .أ 7
 دارند.

 در میانه چرخه جنسیاستروژن  – توسینهورمون اکسی .ب

 هیپوفیز پیشین .ت

1 

 یافت فراوانی به لوله گوارش، و پوست مثل اند،ارتباط در بیرون محیط با که بدن از هاییبخش درها این یاخته .أ 8
 شوند.می

 پردازند.خواری میخوارها یا ماکروفاژها تبدیل شده و به بیگانهبه درشت .ب

 دو جایگاه .ت

1 

 پروتئین .أ 9
 باشد.حاصل نصف یاخته اولیه میهای های یاختهزیرا با انجام میوز تعداد کروموزم .ب
 سانترومر ناحیه هایپروتئین توسط .ت

 قطب دو به هاسانتریول حرکت -2( کروموزوم به کروماتین تبدیل) کروماتین شدنکوتاه و شدن ضخیم -1 .ث
 هایاخته سانتریول بین دوک هایرشته تشکیل -3 یاخته

 بیمار فرد پیکری هایسلول در 21 شماره کروموزوم سه وجود .ج
های با چند هسته ایجاد خواهد شد، در صورتی که در پایان تقسیم میتوز، تقسیم سیتوپالسمی رخ ندهد، یاخته .ح

 های ماهیچه اسکلتیمانند یاخته

 n=2 .خ
 خواهری کروماتیدهای .د
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 اسپرم نیاز مورد انرژی تامین جهت فروکتوز از غنی مایعی کردن اضافه .أ 10

 آن در خونی هایرگ هایشبکه وجود -2 شکمی محوطه از خارج بیضه کیسه درون هابیضه گرفتن قرار .ب
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 تخمک درون به( اسپرم) نر گامت نفوذ به : کمکBاسپرم  حرکت برای نیاز مورد انرژی : تامینA .ت
 ترشح ـ آیدمی در زرد جسم نام به اییاخته توده صورت به فولیکول مانده باقی گذاری تخمک از پس .ث

 پروژسترون و استروژن هایهورمون
 های مضاعف نشدههای مضاعف شده، اسپرماتید: هاپلوئید با کروموزوماووسیت ثانویه: هاپلوئید با کروموزوم .ج

 پروژسترون هورمون .ح

 .باشندمی متفاوت تخمک دو با اسپرم دو تصادفی لقاح نتیجه همسان قلوهایی دو زیرا .خ
 خواهد دیپلوئید تخمک آن نتیجه و سازدمی را خود هایکروموزوم از مشابه نسخه جاندار یک ماده، مارهای در .د

 شود.می حاصل دیپلوئید جاندار آن پی در پی تقسیمات از که بود
 گرده لوله توسط .أ 11

 رویان به آندوسپرم از غذایی اندوخته انتقال .ب

 .باشدمی( 3n) تریپلوئید اییاخته ضمیمه تخم .ت
 شودمی خارج خاک از لپه زیر محور رشد اثر در رویان هایلپه زنی، جوانه هنگام لوبیا،ها مانند دانه از برخی در .ث

 .شودمی گفته دانه روزمینی رویش اصطالحا که

 درخشان، هایرنگ با هاییگل ایجاد عدم -2( گروه دانه زیادی مقدار تولید) کوچک هایگل زیادی تعداد ایجاد .ج

 .شیره و قوی بوی
 کالله .ح

 گیاهان دو لپه: مضربی از دو یا پنج -لپه = مضربی از سه گیاهان تک  .خ
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 جیبرلین و اکسین هورمون .أ 12
 اسید آبسیزیک .ب
 دهیم. کاهش را تاریکی دوره زمان مدت ،نورانی پرتوهای کمک به ،تاریکی دوره طول در .ت
 هامورچه دادن فراری باعث که شودمی منتشر و تولید شیمیایی ترکیب نوعی گیاه این هایگل شدن باز هنگام .ث

 شود.می
 زودتر دهیگل و رویشی دوره طول شدن ترکوتاه برای .ج
 شود.می رنگ سبز موز هایمیوه زودتر رسیدن سبب که کنندمی آزاد اتیلن گاز رسیده هایگالبی زیرا .ح

 .کنند حساس غیر اتیلن به نسبت را گیاهان ژن، در تغییر باکنند تا تالش می .خ

5/2 

 . 1گزینه  .أ 13

 .3گزینه  .ب

 .2گزینه  .ت

 .4گزینه  .ث

1 
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