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 اتفاق سریعتر میلین بدون های نورون از الزاما دار مبلین های نورون بین در عصبی پیام انتقال به-الف

 غ.    است نخاعی عصب 12 و مغزی عصب 21 شامل محیطی عصبی دستگاه -ب غ.      افتد می

 ص.        دارد کاربرد چرم تهیه برای که دارد قرار پوست از ای الیه در عرق غدد -پ عدد نه جفت

  غ .        است تماس در زرد زمغ با ران استخوان رشد صفحه -ت

 یک قطعا بگذارد اثر دیگر سلولهای بر و شود خون جریان وارد و شده ترشح سلولی از که شیمیایی پیک هر -ث
  غ است هورمون

 1 
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1 

  ای رشته پیوندی.  است....................................از متحرک مفاصل اطراف کپسول جنس -الف

 آن کنترل مرکز که است اختصاصی غیر دفاع دوم خط های مکانیسم از یکی......................... -ب

 مشاهده قابل مختلف سلول نوع............................. چشایی درهرجوانه -پ تب . مغزاست از بخشی

 پالناریا . سلولیدارد جسم ، مجموعه دو دارای مغزش که است جانوری..................... -ت نوع 1.   است

  تونین کلسی.  شود می ها استخوان از کلسیم برداشت مانع.............................. هورمون -ث

 5 

 مربوطه سواالت به دهد؛ می نشان را عمل پتانسیل موج از بخشی مقابل نمودار 2/ 

 : دهید پاسخ

( پتاسیمی دار دریچه وکانال)  بسته - باز( سدیمی دار دریچه کانال B نقطه در: الف

  .میباشد)  بسته - باز

 0 



  است؟ نادرست زیر عبارت از کدامیک-21 2 

  کند می وارد سلولی جسم به و دریافت را پیام که است ای رشته دندریت -2

 . دهد انتقال سلولی جسم به را پیام تواند می که است ای رشته اکسون -1

1- شود می میلین غالف به تبدیل و پیچیده عصبی رشته دور به پشتیبان سلول  

  باشند باز همزمان صورت به نورون غشای پتاسیمی و سدیمی دار دریچه کانالهای ندارد امکان هرگز -4

  یابد؟ نمی کاش ناچیز صورت به غشایی مساحت ، دفاع انجام حین در زیر سلولهای از یک کدام در --1

  توزینوفیل -4                    نوتروفیل -1                    ماکروفاژ-1                دندریتی سلول -2

  است؟ نادرست زیر عبارات از کدامیک-1

  کند می بروز بافتی آسیب دنبال به که است موضعی پاسخ نوعی التهاب -2

  است بهبودی تسریع موجب و میکروب انتشار از جلوگیری سبب التهاب -1

  کند می نشت سلولی بین مایع درون به بیشتری پالسمای التهاب فرایند در -1

4- دهد رخ مرکزی عصبی سیستم در نمیتواند التهاب ، مغزی خونی سد وجود دلیل به  

  است؟ درست زیر عبارات از کدامیک-4

 . شود می کنترل مثبت بازخوردی تنظیم از استفاده با انسولین ترشح مقدار -2

 4 

 

 . دارد نام پرفورین شود می سلول شده ریزی برنامه مرگ اندازی راه موجب که آنزیمی -1 

 . دارند وجود انسان مانند دارانی مهره بدن در فقط شکل آمیبی خواران بیگانه -1

4-باشند داشته وجود هم بافتها در توانند می پالسما بر عالوه مکمل های پروتئین  

 

 صداها توانیم می کنیم متصل سری قشرپس به را شنوایی عصب اگر کند می ادعا نوروفیزیولوژیست یک 2/ 
 است یکسان عصبی های پیام تمام ماهیت زیرا بله  چرا؟ باشد؟ درست تواند می ادعا این شما نظر به راببینیم؟

  باشد آمده پیام گیرنده کدام از اینکه نه دارد بستگی مخ قشر شود می حسی پردازش و ادراک موجب وآنچه

 2 

 آنها رویت به قادر انسان که اند نوری پرتوهای از بخشی دیدن به قادر که بنویسید را جانداری نام-الف 2/ 

 ) است کافی یکی به اشاره(مارزنگی -عسل زنبور. نیست

  جناغ.  است موجود آن از عدد یک فقط انسان بدن در که ببرید نام را استخوانی  -ب

 6 

    نمره 21 دوم ترم سواالت شروع  

 1 

  
 7   کنید کامل را زیر جدول دهد می نشان را ومیوز میتوز تقسیم مفیسه زیر جدول

  میوز  میتوز 

  

   دختری سلول چهار میوز بار هر حاصل  

    افتد می  اتفاق ها سلول اکثر در  که میتوز  تقسیم

  دار نقش جنسی مثل تولید در فقط  

    ماند می ثابت میتوز هادر کروموزوم تعداد

 با توجه به شکل به پرسش های زیر پاسخ دهید  1 

  2آنافاز شکل دقیقاً کدام مرحلۀ تقسیم میوز را نشان می دهد؟   -الف

  1آنافاز در کدام مرحله از تقسیم میوز،کروموزوم های همتا از هم جدا می شوند؟   -ب

  کروموزوم8تو ج ه به شکل، قبل از شروع تقسیم میوز،تعداد کروموزوم های اولیه را بنویسید   با -پ

  2متافاز مرحلۀ قبل از این مرحله چه نام دارد؟   -ت

 9 



)  94 مهر نهایی داشت؟ خواهد سانتریول جفت میتوز،چند مرحله به به ورود هنگام به جانوری سلول یک -الف 1 

 الکل -سیگار  X اشعه-  Uv    ببرید نام را سرطان ایجاد محیطی عوامل از مورد یک-ب دوجفت

 .......... و

  گلژی دستگاه دارد؟ نقش  گیاهی سلول سلولی صفحه تشکیل در اندامک کدام -ج

 دارد؟ نام چه شوند می بدن همه در سرطانی های سلول تقسیم سرکوبی باعث ها دارو از استفاده با که است روشی -د

  درمانی شیمی

 9 

    7 فصل  

 -بینابینی    به ترتیب ترشح هورمون تستوسترون و تغذیه یاخته های جنسی به همراه بیگانه خواری نقش کدام سلول های بیضه است؟  5/ 

 سرتولی 
 13 

 13   بسمت گامت کمک می کند با ترشح ماده شیری رنگ و قلیایی به خنثی کردن مواد اسیدی مسیر اسپرمغده پرستات در انسان چه نقشی دارد؟  5/ 

 اووسیت اولیه اولین گویچه قطبی در سن بلوغ جنسی ، از تقسیم میوزی کدام سلول ایجاد می شود؟   2/ 

 قاعدگی دورۀ جنسی زنان با چه رویدادی شروع می شود؟  

 15 

 10   کوریون تشکیل جفت و بند ناف -2جنین   آمنیون حفاظت و تغذیه  -1دو نقش پردۀ محافظت کنندۀ جنین انسان را بنویسید    1 

 14  به علت دورۀ جنینی کوتاه چرادر در ماهی ها و دوزیستان اندوخته غذایی تخمک کم است ؟  5/ 

 

    

 با توجه به شکل پاسخ دهید  72/ 

-1 بنویسید را الف شکل  5شماره طول تخمک،در حرکت در مؤثر عوامل از یکی-ب

  رحم لوله داخل های مژک -5 رحم لوله ابتدای انگشتی زوائد

  

 0( شود؟ می تأمین "ب "شکل شمارۀ کدام توسط  اسپرم دم حرکت برای الزم انرژی -د

 ) تنه

  

 12 

   دارد؟ FSH و LH  ترشح روی خوردی باز نوع چه 14 روز حدود زیاد غلظت در استروژن الف 2/ 

 متوقف زمانی چه از پس  شده آغاز جنینی دوران در که انسان در زایی تخمک-ب مثبت

  I پروفاز  شود؟ می

  

    9 فصل  

)  ب رویشی سلول -2 زابش سلول  ؟ است سلولهایی چه دارای خارجی، و داخلی دیوارۀ جز به نهاندانگان رسیده گردۀ دانۀ)  الف 1 

 ساله چند علفی گیاه یک)  پ ای هسته دو سلول  ؟ شود می ایجاد رویانی کیسه سلولهای کدام با اسپرم لقاح از ضمیمه تخم
  نرگس   بزنید؟ مثال

 16 



 در شده خواسته موارد رابطه 1 

 چپ سمت های باشکل راست و را
 وبه نمایید گزاری نام سوال

 وسط شکل با دررابطه پاسخ را  دهید

 است جنسی دو یا تک) گل(وسط شکل) الف

 چپ سمت شکل در ای هسته دو سلول -2) نر های گامت(اسپرم-1 راست سمت شکل در جنسی دو    ؟ جنسی

  رویانی ساقه: 

 17 

 در پیوند زدن گیاهی که پیوندک ازآن گرفته می شود چه ویژگی های باید داشته باشد؟ (دو مورد)  2/ 

  از یک گونه باشند -2میوه مطلوب داشته باشد -1

 19 

 شوند می افشانی گرده جانوران این بوسیله که هایی گل شما نظر به. کنند می تغذیه شب در خفاش مانند,  ها افشان گرده بعضی 2/ 

  باشند داشته درخشان و روشن رنگ-2 باشند قوی رایحۀ دارای دارند؟ هایی ویژگی چه

 19 

    9 فصل  

  دهید کوتاه پاسخ 5 

 بیرونی و داخلی سطوح از یک کدام شما نظر به طرفه، یک نور سمت به رست دانه شدن خم به توجه با-الف

  بیرونی سطح  دارد؟ ی بیشتر رشد

 افزایش   گردد؟ می ساقه طولی رشد افزایش سبب طریقی چه ازسیتوکینین -ب

 ای دولپه( برد می بین از را  گیاهان از گروه کدام نارنجی عامل -پ ها سلول تعداد

  ها ای دولپه  ؟) لپه تک یا

 53 

 فراموش را خود مشخصات و نام نوشتن آیا عزیز آموزان دانش

  آرزو بزگترین برای دعا کوتاهترین اید؟ نکرده

نُْ مُ  َخْیرُ  اْلقَْدرُ  لَْیلَة ُ ّّ  عبادت سال 11 از بیش معادل عبادت شب یک کریمی و بخشنده خدایی چه  َشْهرُ   أَْلفُْ ّ 

  . 



نُْ مُ  َخْیرُ  اْلقَْدرُ  لَْیلَة ُ ّّ ف ّ  ّْ   َشْهرُ   أَْل

 آب طلب گدا ورنه  بخواه ما حاجات تو ایم سلیقه بی ما     گویند را تو کنار بودن

  باشید موفق پیروز عج المهدی اباصالح یا کند نان و

 االقارچ جیبرشناسایی کردند؟  دانشمندان  ژاپنی هورمون جیبرلین را از چه موجودی استخراج و  -ت 

 بی گیرد؟ می قرار گروه کدام در دهی گل برای نور به نیاز نظر از فرنگی گوجه -ث

  تفاوت

 لوله شود؟ یم تبدیل سمی ماده به و تجزیه خواران گیاه بخش کدام در گیاهان سیانیدار شیمیایی دفاع ترکیبات -ح

 نام ترکیب یک -چ ستنف توقف                            دارند؟ خواران هگیا بر اثری چه دار سیانید ترکیبات -خ گوارش

  اسید سالیسیلیک دارد؟ نقش ای یاخته مرگ در که ببرید

 

  دهید پاسخ شکل شده مشخص های بخش به توجه با 1 

  )رویان( ج سازد؟ می جیبرلین هورمون زیادی مقدار دانه رویش هنگام بخش کدام-1

 الیۀ)  آندوسپرم الیۀ ترین خارجی الف شود؟ می ترشح قسمت کدام از گوارشی های آنزیم-5

  (دار گلوتن

  امیالز شود؟ می ساخته GA هورمون اثر در که ببرید نام انزیم نوع یک -0

 بخش نام -4
"

 د
"

  لپه  بنویسید را

  

 51 

ت   ّّ     فّعالّی

 کال همان یا نیافته تمایز یاخته تودۀ ازیک را ساقه و ریشه تمایز روبرو شکل در 5/ 

 این از دهد می نشان کشت محیط در کنین، سیتو و اکسین متفاوت مقدار حضور در

 در سیتوکینین) است صحیح مورد یک به اشاره(گیرید؟ می ای نتیجه چه شکل

 . دارد بازدارنده نقش)  فرعی های ریشه ایجاد( زایی ریشه

 یا گردد می رأسی وچیرگی زایی ریشه سبب کم اکسین و زیاد سیتوکینین یا و
 می فراوان برگ و شاخه و زایی ساقه سبب اکسین به سیتوکین باالی نسبت

  گردد

 55 

دوقلوهاي به هم چسبیده چون حاصل یك تخم لقاح دوقلوها ی به هم چسبیده ازلحاظ جنسیت و سایرصفات ظاهری نسبت به هم چگونه اند؟  1 

سیم به خوبي از هم جدا نشده اند؛ بنابراین، با توجه به یكسان بودن کروموزوم هاي آنها از لحاظ جنسیت و صفات یافته هستند و در مراحل تق

  .ظاهري شبیه به هم هستند

 50 

 /2   

 مقدار بیشترین چیست؟ به ومربوط میدهد رخ موقعی چه زنان جنسی ە دردورُ  هورمونی تغییرات بارزترین

 حدودی تا نیز  FSHمقدار و یابد می افزایش زیادی مقدار به  LHکه است دوره وسط به مربوط هورمون تغییرات

  یابد می افزایش

 54 













 ردیف سواالت بارم

5/0  
 جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکنید.

 ن برعهده ................ است.آالف( مرکز تنظیم وضعیت بدن و تعادل 
 یاخته عصبی تا انتهای خود هدایت می کند...........................  نام دارد.ب (  رشته ای که پیام عصبی را از جسم 

1 

5/0 
 مرکز عصبی تنظیم هریک از موارد زیر در کدام بخش مغز قرار دارد.

 ................................................... :............................... حافظه و یادگیری موقت :گرسنگی
2 

1 

 اصطالحات زیر را تعریف کنید.

 ..... :زرد لکهالف( 

 زجاجیه : (ب

3 

1 

 از بین کلمات داخل پرانتز گزینه مناسب را انتخاب  کنید.

 متصل نیستند. Z اکتین( به خط -الف( رشته های ) میوزین 

 کمی ( دارد -در بدن انسان قطعاً میو گلوبین ) زیادی ب( هریاخته ماهیچه ای قرمز 

 لوالیی (  است. -ج( مفصل بین دو استخوان ران و درشت  نی از نوع ) لغزنده 

 غضروف ( در کنار یکدیگر ماندن استخوان ها کمک می کنند.  -د( کپسول مفصلی و رباط و ) زرد پی 

4 

1 

 ترشح میشود.هورمون های مورد نظر توسط کدام غده ها 

 ........الف( پروالکتین : .............................................   ب : اکسی توسین : ...........................................

 ...........................ج( اپی نفرین :............................................... د : گلو کاگون :.................................

5 

1 

 در مورد ایمنی به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

 الف: پاسخ دستگاه ایمنی به ماده حساسیت  زا چیست؟

 ب: پادتن چگونه در بدن گردش می کند؟

6 

2 

 مفاهیم زیر را تعریف کنید.

 الف( لیپوما : 

 ب: تومور :

 ج: سانترومر :

 د: فام تن همتا :

7 

1 

 سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. به

 الف: در کدام مرحله رشته های دوک شروع به تخریب شدن می کند.

 ب: در کدام مرحله فام تن ها بیشترین فشردگی را پیدا کردن .

 ج : دریاخته های جانوری کدام اندامک ساخته شدن رشته های دوک را سازمان می دهند.

 محل تشکیل  دیواره جدید ایجاد می کند. د : دریاخته های گیاهی ساختاری که در

8 

2 

 اصطالحات زیر را تعریف کنید.

 الف( جسم سفید :

 ب( تروفوبالست : 

 ج( موروال :

 د : کوریون :

9 
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120 

    یازدهم پایه:   اداره آموزش و پرورش شهرستان کنگان 

اورعی نرگس سادات سیرافشهرشهیدحمید عبداهلل زادآموزشگاه   دبیر مربوطه:    رشته : تجربی 

      



1 

 نمودار بکرزدایی را کامل کنید.

 

 ملکه  n                                        n2زنبور نر                        

                       .............. ↓                             n                   کاستمانn 

 ......................   ↓                                   ......           .........      ←     nیاخته جنسی       

                                              n2                                             n 

 ............................                                       زنبور نر                                    

 

10 

 11 بنویسید.دو مورد از وظایف دستگاه تولید مثل زنان را  1

1 

 تولید مثل غیر جنسی در گیاهان زیر چگونه صورت می گیرد.

 الف( گیاه توت فرنگی :

 ( گیاه زنبق :  ب

12 

1 

 مفاهیم زیر را تعریف کنید.

 بافت خورش : 

 کیسه رویانی : 

13 

 14 تفاوت میوه حقیقی و کاذب را بیان کنید) مثال ( 1

 15 توضیح دهید؟اصطالح چیرکی رأسی را به اختصار  1

2 

 زیر مربوط به کدام  تنظیم کننده های رشد می باشد؟ ینقش ها

 الف( مقابله با شرایط نا مساعد:

 ب ( رسیدن میوه ها :

 ج( افزایش طول ساقه : 

 د( هورمون جوانی : 

16 

 17 خراب شدن  میوه ها هنگام ذخیره یا انتقال تولید اتیلن است برای رفع این مشکل چه کاری انجام می دهند. دالیلیکی از  1

1 

بعضی  از گده افشان ها ، مانند خفاش در شب تغذیه می کنند به نظر شما گل هایی که به وسیله این جانوران گرده افشانی 

 میشوند چه ویژگی هایی دارند؟

 را در گیاهان اطراف خود بیان کنید. ها افشان گرد  یبعضب : 

18 

 

 20 جمع بارم :                                                      با آرزوی موفقیت برای شما                                                18تعداد سواالت :  

 



 ردیف راهنمای تصحیح  بارم

5/0  
 مخچهالف( 
 آکسونب (  

1 

 2 هیپو تاالموس یا زیر نهنج         سبک مغز 5/0

1 
 بخش از کره چشم که در امتداد محور نوری قرارداردالف( 

 حفظ حالت کروی شکل  (ب
3 

 4 زرد پی             د( لوالیی                     ج( زیادی                       ب( میوزین          الف(  1

1 
 هپیوتا الموس   ب :             پیشین هپیونیز  الف( 

 لوزالمعدهد :  فوق کلیه                       ج( 
5 

1 
 هیتامین  از ماستوسیتترشح الف: 

 لنف -مایعات بدن ب: 
6 

2 

 تجمع یاخته های چربی -تومور خوش خیم الف( 

 توده ای که در اثر تقسیمات تنظیم نشده به وجود می آیدب: 

 محل اتصال نامینک های خواهریج: 

 هرفام تن دارای یک فام تن شبیه خود است د: 

7 

 8 صفحه یاخته ای د : سانتریول          ج : متافاز                   ب: تلوفاز               الف:  1

2 

 بارداری رخ ندهد جسم زرد غیر فعال میشود و به جسم سفید الف( 

 بالستوسیت یک الیه بیرون داردب( 

 توده تو پر در لوله رحم به سمت رحم حرکت می کند.ج( 

 برون شامه جنیند : 

9 

1 

 کامل کنید.نمودار بکرزدایی را 

 

 ملکه  n                                        n2زنبور نر                        

 nکاستمان                   n                             ↓ رشتمان                       

 بکرزایی  ↓                                          لقاح      ←     nیاخته جنسی       

                                              n2                                             n 

 زنبور نر                                     ماده کارگر یا ملکه                                   

 

10 

 11 ( تولید هورمون جنسی زنانه2شرایط الزم برای لقاح            ( ایجاد 1 1

 12  زمین ساقه در زیر خاک پایه جدید پس جوانه ب (                    ساقه روندهالف(  1

1 
 تخمک پوشش دو الیه دارد که یاخته های دوالیه ی را در بر می گیرد مجموعه یاخته ها بافت خورشبافت خورش : 

 یاخته یکی باقی می ماند که با تقسیم رشتمان ساختار کیسه روبانی 4ازکیسه رویانی : 
13 

 14 میوده ای که از رشد  تخمدان         از تشکیل قسمت های دیگری  1

1 
جوانه های جانبی رشد می کند و شاخه و برگ جدید  ایجاد می کند مقدار سیتوکینن  در جوانه  -با قطع جوانه راسی 

 جانبی افزایش واکسین کم میشود
15 

     

 

 بسمه تعالی      

/02/1401    زیست شناسی نام درس:       تاریخ امتحان: 
    وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران  

خانوادگی  نام ونام      ساعت امتحان: :

خانوادگی: :  

 

 مدت امتحان:  دقیقه90

120 

    یازدهم پایه:   اداره آموزش و پرورش شهرستان کنگان 

اورعی نرگس سادات سیرافشهرشهیدحمید عبداهلل زادآموزشگاه   دبیر مربوطه:    رشته : تجربی 

      



2 

 آبزیک اسیدالف( 

 اتیلنب ( 

  جیمبرلینج( 

  ستیو کنین د( 

16 

 17 ترکیباتی به کار می برند که با انتقال به گیرنده های اتیلن که در یاخته وجود دارند سبب توقف فرایند رسیدگی میشوند. 1

 18 حشرات  -باد ب : الف(  گلهای سفید رنگ و دارای بوی قوی هستند           1

 

 20 جمع بارم :                                                      با آرزوی موفقیت برای شما                                                18تعداد سواالت :  

 



 :خانوادگی نام و نام

 نام دبیر:

  :پایه / رشته

   :امتحان تاریخ

 تعالی سمهاب

 دوم نیمسال آزمونسواالت 

 1400-1401 تحصیلی سال

 زیست شناسی :درس

 4 : صفحات تعداد      دقیقه 80  :  آزمون مدت

 

 

ن داهی ردخشان شهر تهرا رس استعدا  اداره مدا

گان  7دبیرستان فرزان

 بارم سواالت ردیف

 درستی یا نادرستی عبارات زیر را بدون ذکردلیل مشخص کنید. 1

 ، کوتاه ترین مرحله اینترفاز در چرخه یاخته ای است.Sالف( مرحله ی 

 ب( مهم ترین وظیفه دستگاه تولیدمثلی در مردان تولید هورمون جنسی مردانه است.

 نامیده می شود.میوه ای که از رشد تخمدان ایجاد می شود، میوه کاذب ( ج
 

75/0 

 پاسخ مناسب را از کلمات درون پرانتز انتخاب کنید.  2

فام تن ها بدون  یچندالدی شدن( در مرحله ی آنافاز همه  –در خطای کاستمانی از نوع )باهم ماندن فام تن ها الف( 

 اینکه از هم جداشوند به یک یاخته می روند.

 تخم ضمیمه( ایجاد می شود. –ب( در تولیدمثل جنسی در نهاندانگان رویان از نمو )تخم اصلی 

 روز کوتاه( است. –ج( شبدر از دسته گیاهان )روز بلند 

75/0 

 جای خالی را با واژه مناسب پر کنید. 3

 الف( ................ و ...................... هر دو در ایجاد سرطان نقش دارند.

 ند.به بخش پایین رحم که باریکتر شده است .......................................... می گوی( ب

ان گلدار از خاک بیرون می آیند و به مدت ( به لپه ها ....................................... نیز می گویند زیرا در بسیاری از گیاهج

 کوتاهی فتوسنتز می کنند.

........ ..ه ی گیاه دیگری که به آن .....زدن قطعه ای از یک گیاه مانند جوانه یا شاخه به نام ................... روی تن( در پیوند د

 می گویند پیوند زده می شود.

 مند.( رشد جهت دار اندام های گیاه در پاسخ به نور یک جانبه را ......................... می ناه

75/1 

 زیر پاسخ کوتاه دهید.به سواالت  4

 الف( انعکاس چیست؟

 

 ب( قطر عدسی هنگام مشاهده اشیای دور چه تغییری می کند؟

 

 ج( گیرنده های حسی روی پاهای مگس توسط چه نوع محرک هایی تحریک می شود؟

 

 د(مفصل چیست؟

 

 و( سه نوع غده برون ریز دستگاه تولیدمثلی در آقایان را نام ببرید.

 

 

25/2 

 2سواالت در صفحه  ادامه
    نمره با عدد:                         نمره با حروف:           

 امضای دبیر

 



 نام و نام خانوادگی:

گان دبیرستان فرزا           1400-1401 دومنیمسال      تجربی رشته    یازدهمپایه  زیست شناسی  درس سؤاالت آزمون  2صفحه           7ن

 هدایت و انتقال پیام عصبی به پرسش های زیر پاسخ دهید.در ارتباط با  5

 الف( وضعیت کانال های دریچه دار سدیمی در مرحله شروع پتانسیل عمل رچگونه است؟

 ب( جهت تخلیه فضای همایه ای از ناقل های اضافی باقی مانده، یک راهکار پیشنهاد کنید.

 

 

 

5/0 

 به پرسش های زیر پاسخ دهید:در ارتباط با ساختار گوش  6

 الف( بخشی که حلق را به گوش میانی مرتبط می کند چه نام دارد؟

 ب( در فرآیند تبدیل صدا به پیام عصبی چه چیزی موجب لرزش استخوان چکشی می شود؟

 

 

 

5/0 

 با ذکر دلیل توضیح دهید چرا یاخته های ماهیچه اسکلتی، چند هسته دارند؟ 7

 
5/0 

 ضدادراری چگونه از هیپوتاالموس به هیپوفیز پسین می رسد؟هورمون  8

 

 

5/0 

 چرا افراد دیابتی باید بیش از پیش مراقب زخم ها و سوختگی های هرچند کوچک باشند؟ 9

 

 

 

5/0 

 دومین خط دفاعی بدن به پرسش های زیر پاسخ دهید:در ارتباط با  10

 الف( منظور از تراگذری)دیاپدز( چیست؟

 

 از چه سلول هایی ترشح می شود؟ 1ب(اینترفرون نوع 

 

 

5/0 

 چرا ایمنی حاصل از سرم، ایمنی غیر فعال است؟ 11

 

 

5/0 

 شکل مقابل مربوط به کدام مرحله ی تقسیم رشتمان )میتوز( است؟  12
 
 

 

5/0 

 ادامه سؤاالت در صفحه سوم

 



 نام و نام خانوادگی:

گان        1400-1401نیمسال دوم      تجربی رشته    یازدهمپایه زیست شناسی   درس سؤاالت آزمون  3صفحه           7دبیرستان فرزان

 را در نظر بگیرید: 2n=30یک سلول  13

 الف( در صورت انجام تقسیم کاستمان، در مرحله ی پروفاز چند چهارتایه )تتراد( تشکیل می دهد؟

 

 در هر هسته ایجاد شده، چند فام تن مشاهده می شود؟ 1ب( در انتهای کاستمان 

 

 

 

1 

 نحوه تقسیم سیتوپالسم در یاخته های جانوری را توضیح دهید. 14

 

 

 

5/0 

 در ارتباط با چرخه تخمدانی به پرسش های زیر پاسخ دهید: 15

 الف( عامل اصلی تخمک گذاری چیست؟

 جسم زرد چه سرنوشتی پیدا می کند؟ ب( در صورتی که پس از تخمک گذاری بارداری رخ ندهد

 

 

75/0 

 در ارتباط با وقایع پس از لقاح به پرسش های زیر پاسخ دهید: 16

 الف( تروفوبالست چیست؟

 

 مورد2ب( نام مهم ترین پرده های محافظت کننده در اطراف جنین را بنویسید.

 

 ج( کدام هورمون اساس تست های بارداری است؟

 

1 

 بکرزایی به پرسش های زیر پاسخ دهید.در ارتباط با  17

 یرجنسی( است.غ -الف( بکرزایی نوعی تولیدمثل )جنسی 

 مورد 2ب( در کدام گروه از جانوران دیده می شود؟ 

 

 ج( بدون ذکر دلیل درست یا نادرست بودن جمه زیر را بنویسید.

 "ر خود دارد.هر جانور حاصل از بکرزایی تنها یک مجموعه کروموزومی در سلول های پیک "

 

1 

 در ارتباط با بخش نر تولیدمثلی در گیاهان گلدار به سواالت زیر پاسخ دهید: 18

 مورد 2الف( هر پرچم از چه بخش هایی تشکیل شده است؟ 

 

 ب(هر دانه گرده رسیده از چند سلول تشکیل شده است؟

 

75/0 

 چهارمادامه سؤاالت در صفحه 
 



 نام و نام خانوادگی:

گان           1400-1401نیمسال دوم      تجربی رشته    یازدهمپایه زیست شناسی   درس آزمونسؤاالت   4فحهص          7دبیرستان فرزان

 در ارتباط با گیاهان نهان دانه به سواالت زیر پاسخ دهید: 19

 چه صورتی بافت درون دانه )آندوسپرم( یک گیاه به صورت مایع دیده می شود؟الف( در 

 

 بنویسید. نام دو یاخته از یاخته های کیسه رویانی که در لقاح با یاخته های جنسی نر شرکت می کنند را ب(
 

1 

کننده از گیاه مضر  چرا وجود ترکیب سیانیددار در گیاهان باعث آسیب به گیاه سازنده نمی شود اما برای جانور تغذیه 20

 است؟

 

 

 

5/0 

 دهید.چیرگی راسی را بطور کامل توضیح  21

 

 

 

1 

 با ذکر دلیل توضیح دهید در کدام یک از محیط کشت های زیر مقدار اکسین زیادتر است؟ 22
 

 

 
 

1 

 مورد 2در انسان مام یاخته اولیه و ثانویه از لحاظ فام تن ها چه تفاوتی هایی باهم دارند؟  23

 

 

 

 

1 

ن جانوران گرده بعضی از گرده افشان ها مثل خفاش ها در شب تغذیه می کنند، به نظر شما گل هایی که به وسیله ای 24

 مورد 2افشانی می شوند، چه ویژگی هایی دارند؟ 

 

 

 

 

 

1 

 20  جمع

 موفق باشید.

 

 



 

  :دبیر نام

  :امتحان تاریخ

 تعالی سمهاب

 دوم نیمسال آزمون راهنمای تصحیح

 1400-1401 تحصیلی سال

  :درس

 

 

                                                        
 

 بارم کلید ردیف

1 
 
2 
 
3 
 

 
4 
 
 
 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
7 
 
 
8 
 
 
9 
 
 
 

10 
 
 

11 
12 
 

13 
 

 
 

 نادرست                       ب( نادرست                      ج(نادرست (الف

 
 تخم اصلی                    ج( روز بلندب( الف( چندالدی شدن               

 
 برگ های رویانی ج(                  ب( گردن رحم    محیط           –الف( وراثت 

 ه( نورگرایی                  پایه  –دک د( پیون
 

 5/0الف( انعکاس پاسخ سریع و غیر ارادی ماهیچه ها در پاسخ به محرک هاست.
 25/0ب( نازکتر می شود.

 کمک این هابه دارند.مگس در موهای حسی روی پاهای آن قرار های شیمیایی در مگس، گیرندهج( 
 25/0. ) مولکول های شیمیایی هم قابل قبول است( میدهند را تشخیص انواع مولکولها ها گیرنده

 5/0د( محل اتصال استخوان ها با هم 
 75/0میزراهی ی پیاز –سمینال وزیکول  –و( پروستات 

 
 25/0 الف( در ابتدای پتانسیل عمل درب کانال های دریچه دار سدیمی باز میشود.

 25/0ب( یا آنزیم هایی ناقل عصبی را تجزیه کنند یا ناقل دوباره جذب یاخته پیش همایه ای شود.
 

 25/0 الف( شیپور استاش
 25/0آن می لرزد. وبا ارتعاش است چسبیده صماخ پردۀ روی چکشی دستٔهاستخوانب( 

 
 چند هسته همین علت به و میشود جادای دورٔە جنینی در یاخته چند به هم پیوستن از یاخته هرزیرا 

 5/0 .دارد

 
 به ها از طریق آسه است ساخته شده نورون های هیپوتاالموس ای در جسم یاخته که این هورمون
 5/0 یز می رسد.هیپوف بخش پسین

 
 به که آورند دست ها به پروتئین ها یا حتی را از چربی موردنیاز خود انرژی مجبورند ها یاختهزیرا 
 دیابت به المبت راکاهش میدهد. بنابراین، افراد بدن ها،مقاومت پروتئین تجزیه انجامد. می وزن کاهش

 5/0.اشندب کوچک هرچند های و سوختگی ها زخم و مراقب کنند از پیش رعایت را بیش بهداشت باید

 
 25/0. ندنام می)دیاپدز( مویرگها، تراگذری  را ازدیوارۀ سفید های فرایندعبورگویچه الف(

 ب( یاخته های آلوده به ویروس
 

 5/0 .است نیامده پدید نیز ای یاختٔه خاطره و نشده تولید چون پادتن در بدن

 
 5/0متافاز 

 
 15الف( 
 15ب( 

 

 

 

 "بعدادامه در صفحه "

داهی ردخشان شهر تهران رس استعدا  اداره مدا

گان  7دبیرستان فرزان



 
 

گان       1400-1401 دوم  نیمسال            یرشته                  یپایه             درس آزمون راهنمای تصحیح ن فرزا       یصفحه          7دبیرستان 

 بارم کلید ردیف

14 
 
 
 

15 
 
 
 

16 
 
 

17 
 
 
 

18 
 

19 
 
 

20 
 
 

21 
 
 
 

22 
 

23 
 
 
 
 

24 
 

 فرورفتگی وسط آن شروع میشود. اینسم با ایجاد فرورفتگی در الهای جانوری تقسیم سیتوپ در یاخته
و  قرار میگیرد سمالدرسیتوپ کمربندی مانند که است میوزین و اکتین از جنس ای حلقه انقباض حاصل

 5/0.میشوند از هم جدا دو یاخته غشا متصل است. با تنگ شدن این حلقٔهانقباضی در نهایت به
 

 LH 25/0افزایش الف( 
 .میشود سفید تبدیل جسم نام به غیرفعال جسمی به و میرود تحلیل جنسی دورۀ اواخر در زرد جسمب( 

5/0 
 

 25/0الف( الیه بیرونی بلستوسیست 

 5/0 برون شامه )کوریون( درون شامه )آمنیون(ب( 
 HCG 25/0ج( 

 
 25/0الف( جنسی

 5/0 زنبورعسل وبعضی مارهاب( 
 25/0ج( نادرست

 
 25/0 سلول )زایشی و رویشی( 2ب(                       5/0 میلهو  الف( بساک 

 
 5/0تقسیم شود اما تقسیم سیتوپالسم انجام نشود. میمه الف( اگر هسته تخم ض

 5/0ب( تخم زا و یاخته دو هسته ای 
 

رکیب تجزیه و سیانید که سمی است از این تدر لوله گوارش جانور زیرا وقتی جانور گیاه را می خورد 
 5/0 آن جدا می شود و این اتفاق در گیاه سازنده رخ نمی دهد.

 
 عامل اکسین، .میگویند رأسی جانبی، چیرگی های جوانه رشد بر رأسی جوانه بازدارندگی اثر به

اکسین  میشود انتهایی یا رأسی در حضور جوانهٔ  جانبی های مانع رشد جوانه و است رأسی چیرگی
 جوانه در اتیلن با افزایش نتیجه در و میکند را تحریک جانبی های در جوانه اتیلن تولیدجوانه راسی 

 1 د.میشو متوقف رشدآنها جانبی، های
 

 5/0 زیرا اکسین محرک ریشه زایی است.-(5/0)ب شکل 
 

 n=23ولی تخمک  و مضاعف  n=23و مضاعف است اما مام یاخته ثانویه  2n=46مام یاخته اولیه 
 است .  و غیر مضاعف است

 نسی دارد.یک فام تن ج و تخمک مام یاخته اولیه دو فام تن جنسی دارد اما مام یاخته ثانویه
 1 انجام می دهد.و تخمک فقط لقاح  2مام یاخته ثانویه میوز  انجام می دهد، 1ته اولیه میوز مام یاخ

 
 1 .دارای رنگ سفید و بوهای قوی هستند

  
 
 
 
 
 
 

 

 

 20جمع بارم:   







 





 



 وزارت آموزش و پرورش نام:

 اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی

 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بجنورد

 دبیرستان غیردولتی علوم

 11/30/1031 تاریخ:

 دقیقه 03مدت امتحان: نام خانوادگی:

 زهرا دلشاد طراح سوال: نام درس:

 مهر آموزشگاه: پایه:

 بارم :سؤال ردیف

 اصطالحات زیر را تعریف کنید: 1

          پیرچشمی  -ب ماده خاکستری مغز                                      -الف

1 

 مشخص کنید: غو  صدرستی یا نادرستی عبارات زیر را با نوشتن  2

 مغزی عبور کنند. _مولکول هایی مثل اکسیژن و گلوکز نمی توانند از سد خونی  -الف

 عاش آن می لرزد.دسته استخوان چکشی روی پرده صماخ چسبیده و با ارت  -ب

 مغز قرمز از چربی تشکیل شده و مجرای مرکزی استخوانهای دراز را پر می کند. -ج

 شود.خانیات باعث بروز پوکی استخوان میلکلی و دامصرف نوشیدنی های  -د

 رساند.پیامهای عصبی را به ماهیچه های اسکلتی میمحیطی  بخش پیکری دستگاه عصبی-ه

1 

 دستگاه ایمنی بدن به پرسشهای زیر پاسخ دهید:در مورد  3

 ، در کدام بخش بدن بالغ می شوند؟ Tلنفوسیتهای -الف

 با تراگذری از خون خارج می شوند؟ کدام سلولها التهاب مهنگا -ب

 باعث ایجاد کدام نوع ایمنی می شود؟ سرمتزریق  -ج

1 

 می شود؟ ATPدر ماهیچه ها کدام ماده با دادن فسفات خود باعث ساخته شدن  -الف 4

 چه نام دارند؟ ضخیم در تارچه های ماهیچه ای ،رشته های پروتئینی -ب

5/0 

 هورمونهای زیر یک بافت هدف بنویسید:برای هر یک از  5

 پروالکتین -ب                                                 رشدهورمون  -الف

 در مردان LH -د                                                 زناندر  FSH -ج

1 

 با توجه به توضیحات ارائه شده ، نام بیماری مدنظر را بنویسید: 6

 ترشح نمی شود.، انسولین به مقدار کافی بیماریدر این نوع  -الف

 چربی.خیم یاخته های خوشنوعی تومور  -ب

 شود.میدر این بیماری فعالیت بیشتر غده تیروئید منجر به بزرگ شدن آن  -ج

1 

 ؟چیست دوک تقسیم )دوک میتوزی( -الف 7

 می شوند را بنویسید. oGدو مورد از سلولهایی که وارد مرحله  -ب

 

1 

 عبارات زیر را با کلمات مناسب پر کنید. 8

........... تصویری از کروموزوم ها با حداکثر فشردگی است که بر اساس اندازه، شکل و محتوای ژنی  -الف

 شده اند.مرتب 

1 



 باال بودن سن مادران در هنگام بارداری از عوامل مهم بروز بیماری .................... می باشد. -ب

 شود.جاد میدیواره جدید ایتشکیل درمحل .. .، ساختاری به نام...گیاهیبرای تقسیم سیتوپالسم سلولهای  -ج

 .کنندا را هدایت مییاخته های ............. با ترشحات خود، تمایز اسپرمه -د

( پس از انجام تقسیم میوز چه تعداد سلول دختری و با چه تعداد 2n=10در یک سلول دیپلوئید ) -الف 9

 کروموزوم حاصل می شود؟

 ؟هادر استوای یاخته روی رشته های دوک قرار می گیرنددر این سلول در کدام یک از مراحل میوز تتراد -ب

می این سلول ، تعداد کروموزوم ها و کروماتیدها را قبل و بعد از میتوز تعیین با توجه به عدد کروموزو-ج

 کنید.

5/1 

 در ارتباط با دستگاه تولید مثلی مرد به پرسشهای زیر پاسخ دهید: 10

 نقش غدد وزیکول سمینال چیست؟ -الف

 تفاوتهایی دارند؟ اسپرماتوسیت اولیه و ثانویه از لحاظ کروموزومی باهم چه -ب

 بدست می آورند؟را اسپرم ها در کدام بخش از دستگاه تولید مثلی ، توانایی حرکت  -ج

5/1 

 شماره ها را نام گذاری کنید:مراحل تخمک زایی ()در شکل مقابل  -الف  11

 عامل اصلی تخمک گذاری چیست؟ -ب
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 دوره جنسی تحت تاثیر کدام هورمون تخمدان است؟ اولافزایش ضخامت دیواره رحم در نیمه -الف 12

 چیست؟ سیاهرگ بند نافنقش  -ب

 در کدام روش تولید مثلی،تخمک بدون لقاح شروع به تقسیم می کند؟ -ج

1 

 برای هریک از موارد زیر یک نمونه گیاهی مثال بزنید: 13

                                    یعلفساله  چندگیاه   -ب                       انجام می شود.  زنبورآن توسط  گرده افشانیگیاهی که -الف

 حقیقی میوه -دبی تفاوت                                                                                       گیاه  -ج

1 

 در ارتباط با گیاهان گلدار: 14

 می شود؟ تشکیلچگونه  تخمدان مادگیرویانی در توضیح دهید کیسه  -الف

 ؟به چه بافتی تبدیل می گرددچگونه تشکیل می شود و  ضمیمهتخم  -ب

2 



 شود؟مواد ذخیره ای در کدام بخش دانه بالغ لوبیا اندوخته می -ج

  ؟کندکدام سلول دانه گرده رسیده گامت های نر را ایجاد می -د

است که دارای برگهای پهن با رگبرگهای منشعب است و گل آن دانش آموزی گیاهی را به کالس آورده  15

 فاقد کاسبرگ است و بوی خاصی ندارد:

 نوع گل این گیاه را مشخص کنید: -این گیاه تک لپه ایست یا دولپه ای ؟               ب -الف

 به نظر شما گرده افشانی این گیاه چگونه انجام می شود؟ -ج

 تکثیر رویشی . در این حالت از چه روشبریده و درون آب قرار می دهد اقه را این دانش آموز بخشی از س -د

 استفاده کرده است؟

1 

 برای هر یک از موارد زیر در گیاه یک نقش بنویسید: 16

 جیبرلین -ج                             اکسین -ب                                پنبهبافت چوب  -الف

75/0 

 1 دهید اگر گیاه در شرایط خشکی قرار بگیرد کدام هورمون ترشح شده و چه اثری بر گیاه دارد؟ توضیح 17

 رخ می دهد؟ در گیاه با توجه به توضیحات زیر ، بنویسید در هر مورد چه فرایندی 18

 افزایش نسبت اتیلن به اکسین در فصل پاییز-الف

 در محیط کشت سیتوکینیننسبت به  اکسینافزایش هورمون  -ب

 سیأقطع جوانه ر -ج

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانش آموزان عزیز موفق باشید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمره 03جمع بارم : 
 

















 
 اداره آموزش و پرورش ناحيه چهار تبريز 

 هوالعليم 

 خرداد ماه  آزمون

 1400-1401سال تحصيلي 

 محل درج مهر امتحانات 
 

 دبيرستان دوره دوم معراج انديشه 
 

 26تعداد سوال:  بي علوم تجر رشته: دهم ياز پايه: 2 شناسیزیست  درس: سواالت امتحان
 

 3 تعداد صفحه: 07/03/1401 تاريخ: دقيقه  90 مدت امتحان: صبح  9 ساعت شروع:
 

  کالس: نام و نام خانوادگي: 
 

 بارم  سواالت  رديف 

 . دیمشخص کن لیرا بدون ذکر دل ر یز  یاز عبارت ها کیهر  ینادرست  ای ی درست 1

 شوند. یهم منقبض م یرارادیها به صورت غچهیماه نیا شتر یب ی هستند، ول یاراد یاسکلت یها چهیگرچه ماه (1

 بدن دارند.  ز یغدد درون ر ر یسا یبرا یکنندگ  مینقش تنظ ن یشیپ ز یپوفیه ی هاهمه هورمون (2

 شوند. یم میمغز استخوان، به ندرت تقس یاد یبن یهااختهیبرخالف  یعصب  یهااختهی (3

 گراد باشد.  ی درجه سانت 32شود دما درون آن حدود یسبب م  یخارج از محوطه شکم ضهیب سهیک  یر یقرارگ (4

 . شوندیها مجذب لپه(  آندوسپرم)درون دانه   ییذرت مواد غذا ۀدر دان (5

 ندارد.  ازین ن یرشد به اکس یبرا یجوانه جانب (6

5/1 

 . دیرا با کلمات مناسب پر کن یخال  یجا  ر یز یهااز عبارت کیدر هر  2

 کند. یم یر یها جلوگ از استخوان میاست، هورمون ................................ از برداشت کلس ادیدر خوناب ز میکه کلس یهنگام  (1

 نامند. ینقش دارد، ............................................... م یاختصاص ر یرا که در دفاع غ  یتیلنفوس (2

 شود. یم ده یمبتال به .......................................... د مارانیدر ب( کروموزوم ها)  هاتنبا هم ماندن فام دهینمونه از پد کی (3

 شود یدر .......................... متوقف م  (وزیم)ستمان آغاز و پس از شروع کا  ینیدر دوران جن  یی مراحل تخمک زا (4

 دارد.  ی حرکت لهینر در جانوران وس یجنس  اختهیمانند ..................... ، همانند  ی اهانینر در گ ی جنس اخته ی( 5

 . شود یم افتهین ز یتما یهااختهیساقه از  جاد یاستفاده از هورمون ........................ در کشت بافت، سبب ا (6

5/1 

 . دیسیو در برگه پاسخ نامه بنو دیکلمات داخل پرانتز انتخاب کن  نیرا از ب  حیجواب صح  ر،یز یهااز عبارت کیدر هر  3

 شوند. یمنقبض م هیعنب( شعاعی  –  یحلقو)  یهاچهیدور در نور کم، ماه یایاش دنید یبرا (1

 .د یآمی حساب  به ( پهن –نامنظم )استخوان   یاستخوان جمجمه نوع (2

 کند. یمطمئن م  DNAرا از سالمت   اختهی (G2 – G1) ی وارس ۀنقط (3

 کنند. یو روان کننده به مجرا اضافه م ییایترشحات قل  (یزراهیم ی ازپی – نالیسم کول یوز)جفت غده به نام    کی (4

 . ردیگی را در بر م ( الدی تک – یدوالد)  یهااختهیدارد که  یاهیدو ال  یدر نهاندانگان، تخمک پوشش (5

 نباشد.  (شتر بی –کمتر )  یدهد که طول شب از حد ی گل م  یشبدر زمان اهیگ  (6

5/1 

 .دیسیرا بنو   یدر بافت عصب ( اهاینوروگل ) بان یپشت یها اختهی یبرا فه یدو وظ 4
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 شوند؟ یتوسط کدام قسمت مغز انجام م ر یهر کدام از اعمال ز 5

  بدن:  یدما م یتنظ (2 تنفس:   میتنظ یمرکز اصل (1
5/0 

 . دیپاسخ ده ر یبه سواالت ز ژهیو و یکر یدر مورد حواس پ 6

 آزاد است؟   تیدندر یانتها رندهیکدام گ (1

 حساس هستند؟  ی به چه عامل یاسکلت یها چهیدر ماه ت یوضع رندهیگ  (2

 قرار دارند؟  ینیدر کدام قسمت ب  ییایبو یهارندهیگ  (3

75/0 

 ست؟ یها چترشح هورمون  میمثبت در تنظ یبازخورد میمنظور از تنظ 7

 5/0 



 . دیپاسخ ده ر یها به سواالت زدر مورد استخوان 8

 استخوان شود؟  یتواند باعث پوک  یم ن یتامیکمبود کدام و (1

 است؟  یچه نوع بافت یبرآمده استخوان ران دارا یانتها (2
5/0 

 . دیپاسخ ده ر یبه سواالت ز یدر مورد پاسخ التهاب 9

 شود؟ یاز کجا ترشح م  نیستامیه (1

 شوند؟ یها خارج مرگ  وارهی از د یندیموجود در گردش خون با چه فرا یهالینوتروف (2

 شوند؟یم  لیتبد یی هااختهیها بعد از خروج از خون، به چه تیمونوس (3

75/0 

 . دیپاسخ ده ر یز یهابه پرسش یااختهی ۀبا توجه به چرخ 10

 رد؟ یگی صورت م اختهیمعمول  یو انجام کارها ازیمانند رشد، ساخت مواد مورد ن یی در کدام مرحله کارها (1

 افتد؟ یم یچه اتفاق یااختهیچرخه  Sدر مرحله  (2
5/0 

 . دیمطرح شده پاسخ ده یهارشتمان به پرسش  میبا توجه به تقس 11

 شود؟ یم لیپوشش هسته در کدام مرحله دوباره تشک (1

 ست؟ یبه قطعات کوچک تر در پرومتافاز چ یپوشش هسته و شبکه آندوپالسم هیعلت تجز  (2

 

 شوند؟ یم فی رد  اختهی  ییها در سطح استوادر کدام مرحله، کروموزوم (3

75/0 

 است. می در حال انجام تقس  n2=  8 یبا عدد فام تن  یا اختهیبا توجه به شکل،  12

 .دیسیخود را بنو لیکاستمان؟ دل ایرشتمان است  م یدر حال انجام تقس اخته ی (1

 

 ست؟ یچ  میمرحله از تقس نینام ا (2

1 

 ست؟ یچ  1 وزیو آنافاز م توزیتفاوت آنافاز م 13

 5/0 

 . دیپاسخ ده ر یز یهامثل مردان به پرسش دیدستگاه تول ۀ دربار 14

 )دو مورد(   ست؟یچ ی سرتول یهااختهینقش  (1

 

 کنند؟ یم  دایتحرک پ یی توانا یمثل  دیدر کدام بخش از دستگاه تول هااسپرم (2

 

 ها است؟ اختهیاز انواع  کیترشح هورمون تستوسترون بر عهده کدام  (3

1 

 . دیپاسخ ده ر یز یهامثل زنان به پرسش دیدستگاه تول ۀ دربار 15

 دهند؟ یم شیخود را افزا یترشح ت یجسم زرد با ترشح کدام هورمون فعال  یهااختهی (1

 

 ست؟ یچ یی و اسپرم زا ییتخمک زا یتفاوت اساس (2

 

 دارد؟  ی ر یاستروژن در غلظت کم چه تاث (3

 

1 

 .دی پاسخ ده ر یز  یهادر جانوران به پرسش دمثلیتول یهاروش   ۀ دربار 16

 شود؟ یم جاد یجاندار دوالد ا ،ییدر روش بکرزا  یدر چه صورت ( 1

 

 دهد؟ یانجام م یکه لقاح دوطرف دیجانور نام ببر   کی( 2

75/0 



 . دیپاسخ ده ر یز یبه پرسشها نیرشد و نمو جن  ۀ دربار 17

 شود؟  یآغاز م یلقاح چه زمان (1

 

 شود؟ یم دیتول ییها اخته یتوسط چه  HCGهورمون  (2

 

 است؟  ین یبر عهده کدام پرده جن نیجن  هیحفاظت و تغذ( 3

1 

 دهد؟ ی انجام م توزیم میابتدا تقس یاسپرماتوگون ،ییچرا در اسپرم زا 18

 5/0 

 . دیپاسخ ده ر یلت زالنهاندانه است به سو ک یازگل  یمقابل که بخشبا توجه به شکل  19

 شده است؟  جادیا نز ی توکیو بدون س توزیدر اثر م اختهیکدام  (1

 هستند؟ توز ی حاصل چند م  یانیرو  سهیموجود در بخش ک یهااختهی (2

 . دیکن  یبخش مورد سوال را نامگذار (3

75/0 

 د؟ یکن سهی را با هم مقا هایاو دولپه هایاآندوسپرم تک لپه  ست؟یآندوسپرم چ  20

  1 

 ؟  ست یچ ی قیحق   وهیکاذب با م  وهیتفاوت م 21

5/0 

 . دیپاسخ ده ر یز یهابه پرسش یاه یگ ی هادرباره هورمون 22

 است؟  یچه نوع هورمون   یدارا ی عامل نارنج (1

 شود؟ یم دیتول ز ین گر ی د یهادر گونه اهانیکدام هورمون عالوه بر گ ( 2

 شود؟ یم  اهیگ یهاباعث بسته شدن روزنه ،یطینامساعد مح طیکدام هورمون در شرا( 3

75/0 

 عبور کنند؟  اهانیگ  یدفاع  یاز سدها توانندی چگونه م یاهیگ یزایماریعوامل ب 23

 5/0 

 شبدر دارد؟  اهیگ  یده بر گل یر یچه تاث ز،ییدر فصل پا ی جرقه نور کیشکستن شب با  24

5/0 

 ست؟ یحساس چ  اهیگ یهاعلت تاشدن برگ 25

 5/0 

 سازد؟یممکن م ر یگاه غ  و ها را دشوارحرکت حشره اه یدرگ یچه عامل 26

 5/0 

 
 

 

 مال مردانک -موفق باشید
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خرداد 7 زیتبر شهیمعراج اند ستیز  

 نادرست) 1 -1

 نادرست) 2
 درست) 3
 ) نادرست4
 ) درست5
 ) درست6

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 تونین ) کلسی1 -2

 ) یاختۀ کشندة طبیعی2
 ) سندرم داون3
 1) پروفاز 4
 ) خزه5
 ) سیتوکینین6

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 شعاعی) 1 -3

 ) پهن2
3 (G1 

 میزراهی-) پیازي4
 دوالدي) 5
 ) بیشتر6

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 ها ایستایی مایع اطراف آن هاي عصبی و حفظ هم دفاع یاخته -4

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 ) پل مغزي 1 -5

 ) هیپوتاالموس2
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 درد) 1 -6



خرداد 7 زیتبر شهیمعراج اند ستیز  

 شدن ) کشیده2
 سقف حفرة بینی) 3

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 شود.  افزایش مقدار یک هورمون یا تاثیرات آن موجب افزایش ترشح همان هورمون می -7

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 Dویتامین ) 1 -8

 بافت اسفنجی) 2
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 شود. یرها م نیستامیه دهید بیآس يها تیدر التهاب، از ماستوس) 1 -9

 .شوند یاز خون خارج م يبا تراگذرها  لینوتروف) 2
 خوار درشت) 3

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 اینترفاز) 1 -10

 ) همانندسازي دنا2
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 ) تلوفاز1 -11

 ها برسند. هاي دوك به کروموزوم ) تا رشته2
 ) متافاز3

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 ) کاستمان زیرا عدد کروموزومی نصف شده است.1 -12

 2) متافاز 2
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

شوند و در آنافاز میتوز  همتاي مضاعف شده از هم جدا میهاي  ، کروموزوم1در آنافاز میوز  -13
 کروماتیدهاي یک کروموزوم.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 ها ها و تمایز زامه خواري باکتري ) بیگانه1 -14

 دیدیم ) اپی2



خرداد 7 زیتبر شهیمعراج اند ستیز  

 هاي بینابینی ) یاخته3
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

15- 1 (LH 

 ) تقسیم نابرابر سیتوپالسم2
 آزادکننده  ) ترشح هورمون3

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 هاي تخمک ) دوبرابر شدن کروموزوم1  -16

 هاي حلقوي ) کرم2
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 غشاي یک زامه و غشاي یک مام یاخته ثانویه با هم برخورد کنند.) 1 -17

 شامۀ جنین ) برون2
 شامه ) درون3

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 هاي هر بار رشتمان در الیۀ زاینده باقی مانده تا این الیه حفظ شود. یکی از یاخته -18

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 اي ) یاخته دوهسته1 -19

 ) تعدادي رشتمان2
 زا ) تخم3

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 يها اختهیبافت از  نی. اکند یم جادیرا ا دانه به نام درون یبافت یمتوال يها میبا تقس مهیتخم ضم -20

دانه به عنوان  درونلپه،  . در گیاهان تکاست انیرشد رو يبرا ییغذا ةریساخته شده و ذخ یمیپارانش
دانه جذب  درون ییمواد غذادر گیاهان دولپه، . شود میها  جذب لپه نکهیا ایماند،  می یدانه باق ةریذخ
 لیدانه را تشک يا رهیاند، بخش ذخ ها که بزرگ شده لپه جهیشوند، در نت یم رهیها و در آنجا ذخ لپه

 . دهند یم

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 وهیشده، م جادیکه از رشد تخمدان ا يا وهیشود. م یم لیگل تشک يها قسمت یۀاز رشد و نمو بق وهیم -21

 کاذب است. وهیگل نقش داشته باشند، م گرید يها قسمت وهیم لیاگر در تشک. شود یم دهینام یقیحق



خرداد 7 زیتبر شهیمعراج اند ستیز  

 ها ) اکسین1 -22

 ) ترکیبات سیانیددار2
 ) آبسیزیک اسید3

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 ها با عبور از منفذ روزنه -23

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

تبدیل به شب هاي پاییز طوالنی است و با شکستن شب طوالنی  شبدر گیاهی روزبلند است و شب -24
 دهد.  کوتاه شده و گیاه  شبدر گل می

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

فشار تورژسانس  رییپاسخ به علت تغ نیشود. ا یحساس، باعث تا شدن برگ م اهیضربه زدن به برگ گ -25
 برگ قرار دارند. ةدهد که در قاعد یرخ م ییها اختهیدر 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 دار و مواد چسبناك  هاي کرك برگ  -26
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... دیما رپ تلد ، تسا دیما زا ییایرد هک راپسب ادخ ارهب تلد
دزی ی۱ هیحان ، نیون فتاه هحفصناتسریبد رد1 همانخساپ

: یگداوناخ ومان 1401-مان یلیصحت سلا مود تبون نومزآ

1400

1401/3/16: نومزآ خیرات

یبرجت مولع هتشر – مهدزای (2)هیاپ یسانش تسیز هقیقسرد 90: نومزآ تقو

هرمنهمانخساپفیدر

1

.( دییامن یراددوخ ای نتشاذگ (زا دینک صخشم اراب(ص)و(غ) ریز تارابع یتسردان ای یتسرد

)غ صب)غفلا صپ) صث)غت) 2/25خ)غح)غچ)غج)

2

. دینک لیمکت بسانم تارابع ای تاملک اراب ریز تارابع

، یزاوه یب ( دیسافلا کیتک یراوخال هناگیب برچب) دیسا حاقلپ) ت)

نیب کیدزن نومورفث) ،چ)LHج) یلصا مخت اهح) هپل
2/5

3

. دیهد خساپ ریز ؤساالت هب یبصع هاگتسد دروم رد

(1) هرامش (a( (4)فلا هرامش (bسوم اال توپیه 0/75ب)

4

. دیهد هاتوک خساپ ریز ؤساالت هب

رتشیب ( سپفلا بول ب)

یرس

لوسپک پ)

، یلصفم

اه، طابر

اه یپدرز

زیفوپیه ت)

نیشیپ

لولس همه ث)

اه
1/5

5

. دیهد خساپ ریز ؤساالت هب لولس میسقت اب طابترا رد

زافاتمورپ (a( زافانآفلا (b
یاه هلولزیر – I زافانآ ب)

ینیئتورپ
1

6

؟ دشاب یم دیفس لوبلگ مادک هب طوبرم یوژیگ ره

دیسونوم ( یعیبطفلا هدنشک هتخای 0/5ب)

7

. دیهد هاتوک خساپ ریز ؤساالت هب

میسقت کود یاه هتشر بیرخت )اب ب)33فلا

زا یلولس هخرچ دوش یم ثعاب هک لولس یکیتن ژ هدام رد تارییغت یضعب پ)

دوش. جراخ لر تنک

I زافولت (a(ت

(II)

II زافانآ (b1/5

8

. دیهد هاتوک خساپ ریز ؤساالت هب نز یلثم دیلوت هاگتسد دروم رد

خر یگدعاق و دوش یم بیرخت دعب زور دنچ لوط .ورد دبای یم شهاک محر یلخاد هراوید ماکحتسا ( فلا

. دهد یم

هنایهام تداع مظن یفنمب) دروخزاب پ)

1



9

. دیهد هاتوک خساپ ریز ؤساالت هب درم یلثم دیلوت هاگتسد دروم رد

هدنیاز الهی ظفح (a( لکشفلا رییغت و زیامت (b

یدیتامورک ود موزومورک 23 هیوناث تیسوتامرپسا و یدیتامورک ود موزومورک 46 هیلوا تیسوتامرپسا ب)

. دراد

دوش. داجیا اه نآ رد تکرح ییاناوت هبپ)ات مرپسا روبع ریسم رد دوجوم یدیسا داوم ندرک یثنخ ت)

کمخت تمس

1/5

10

. دیهد هاتوک خساپ ریز ؤساالت هب

HCG( مرکفلا رد تیدورفامره – ییازرکب ب)

نهپ یاه

یاه لولس دورو ندش نامز مه پ)

بآ هب یسنج
1

11

. دیهد خساپ ریز ؤساالت هب ناگناد ناهن لثم دیلوت دروم رد

کمخت ( )فلا موزیر ) هقاس نیمز ب)

المس پوتیس میسقت دوش،اما میسقت همیمض مخت هتسه رگا پ)

. دریگن ماجنا

یشیاز هتخای میسقت زا هدرگ هلول ت)رد

یوق یاهوب یاراد گنردیفس 3ث) ددع زا یبرضم اهج)3ای هپل – مرپسودنآ چ)

2/5

12

. دیهد خساپ ریز ؤساالت هب

نینیکوتیس (a( نیسکافلا (bدیسا کیزیسبآ (cنینیکوتیس (d

روبنز هدولآب)داب- یهایگ یاه هتخای – دیسا کیلیسیلا پ)س
2

13

نیلیربیج (a( ردحلافلا نایور هب هناد نورد زا ییاذغ داوم لا قتنا (b

دشر

. دشاب یم هاتوکزور یدوواد هایگ نوچ ب)
1

14

. دینک باختنا ار حیحص هنیزگ

3( 1ت)3پ)4ب)3فلا

هرمن 20عمج

یدبیم ییاقآ رولف هدیس . دیشاب قفوم
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 سوال

 

2 

 و نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید)بدن ذکر دلیل(درستی 

 

 میشوند. آن وارد پتاسیم یون دو و خارج عصبی یاختۀ از سدیم یون سه پمپ  سدیم پتاسیم ، بار فعالیت هر در .1

 دارد. وجود برهم عمود شکل ای دایره نیم مجرای سه داخلی بخش حلزونی گوش در .2

 .شود تبدیل قرمز مغز به تواند می زرد مغز شدید، های خونی کم در .3

 .میشوند ترشح انسولین و گلوکاگون های نام به هورمون دو لوزالمعده ریز برون بخش از .4

 .دارند نقش جاندار از دفاع در و بیگانه خواری خارجی های ذره خوردن با آمیب نام به هایی یاخته دریایی ستاره الرو بدن در .5

 .نیستند شده مضاعف قطبی جسم دومین در موجود های تن فام برخالف اولیه اسپرماتوسیت در موجود های تن فام .6

 .یکندم مطمئن«  دِنا» سالمت از را یاخته  متافازی وارسی نقطۀ .7

 گیاه را دارد.  جنسی تولیدمثل اجزای الزم برای تخصص نیافته است که  ساختاری لگ .8

 

1 

 

 

1.5 

در ستون )ب( هر یک از عبارات در ستون )الف( با یکی از کلمات در ستون )ب(ارتباط دارد.آنها را مشخص کنید.)یک کلمه 

 اضافیست(

 ب الف

 عصبی .آسه یاخته هایa .ضربه گیر دستگاه عصبی مرکزی1

 .دیابت شیرینb .عصب بینایی2

 .فرومونc استخوان نامنظم.3

 .مایع مغزی نخاعیd .تجزیه پروتئین ها و کاهش مقاومت بدن4

 کشندهT.لنفوسیت e .هیستامین5

 .گشاد شدن رگهاf .پرفورین6

 h. مهرهستون 
 

 

2 

 )فقط یک وظیفه برای هر مورد(یک وظیفه برای هر یک از موارد زیر بنویسید.  1.25

 مفصلی:...................................................       مایع پل مغزی:  .............................................               زجاجیه:................................................

 .......    آلدوسترون:.............................................           یاخته دارینه ای: ..........................................

3 

 هر یک از عبارتهای زیر معادل چه واژه ای است؟ 1.25

 ..................... = ها  محرک به پاسخ در ها ماهیچه ارادی و غیر سریع پاسخ .1

 ................... =کنند  می ایجاد کمتری عصبی پیام گیرند، قرار ثابتی محرک معرض در مدتی ها گیرنده پدیده ای است که وقتی .2

 = ............................که در بافت استخوانی فشرده است  اند استخوانی های تیغه از مرکز هم هایی استوانه .3

 = ........................شود  می شدن این غده بزرگ به منجر تیروئید بیشتر غدۀ فعالیت در آن بیماری ای است  که .4

 ............................ =ها  مویرگ دیوارۀ از را سفید های گویچه عبور فرایند .5

4 

 در مورد سندروم داون به سواالت زیر پاسخ دهید. 0.5

 باشند؟ می غیر جنسی  کروموزوم چند دارای داون سندروم به بتالپسر م

 باشد؟ می شماره چند کروموزوم به مربوط داون سندروم افراد در اضافی کروموزوم

 

5 



6 

 

 

 با توجه به شکل پاسخ دهید.

 میباشد؟ از تقسیم میوز میبینید در کدام مرحلهزیر سلولی که در شکل  .1

 نام بخش مشخص شده با عالمت سوال را بنویسید .2

  مورد( 2). قایعی که در این مرحله انجام میشود را بنویسید.و3

 

 

                                                                                                                

 

1 

 

 جمله زیر را بنویسید.)توضیح کوتاهی بنویسید( علت نادرستی 7

 .شود می شروع آن وسط در فرورفتگی ایجاد با سیتوپالسم تقسیم گیاهی های یاخته در

 

0.5 

  بنویسید را زیر موارد از یک هر انجام نتیجه 8

 : آزمایشگاه در تقسیم دوک های رشته تخریب(الف 

 :سانترومر ناحیۀ در اتصالی پروتئین تجزیۀ ب(

0.5 

 پاسخ مناسب دهید. 9

 ای بنویسید. یاخته شده ریزی برنامه مرگ یک مثال از .1

 ایجاد چیست؟ پوست دار رنگدانه های یاخته ی رویه بی تکثیرنتیجه  .2

 شود؟ می استفاده چیزی چه از کروموزومی های ناهنجاری از بعضی تشخیص برای .3

 کند؟ می تحریک را ها یاخته کدام FSH مردان در .4

 چیست؟ در زایی اسپرم و زایی تخمک اساسی تفاوت .5

 باشند؟ داشته حبابکی (ی)ماکروفاژها  خوارها درشت مشابه ای وظیفه که بنویسید را ساز اسپرم لوله دیواره در موحود یاخته یک نام .6

1.5 

 

10 

 با توجه به شکل پاسخ دهید.

 ها وظیفه کدام بخش است؟ اسپرم برای فروکتوز از غنی مایعیترشح .1

 )شماره مورد نظر ذکر شود(

 را بنویسید. 8ترشحات بخش شماره دو ویژگی .2

 

 

اسپرمها برای اینکه توانایی حرکت بدست آورند در کدام بخش مدتی .3

 میمانند؟)شماره مورد نظر ذکر شود(

 

 

 

 

1 

 ؟

8 

9 

 ؟



 0.5 مقایسه کنید.  با هم   بوجود آمدن نظر محلاولین جسم قطبی و دومین جسم قطبی را از  11

 کنید.کلمه مناسب را از پرانتز انتخاب  12

 اختالط خون جنین و مادر میشود. مانع( –)باعث نوعی پرده جنینی است که  به دیواره رحم مادر نفوذ میکند و  آمنیون ( –)کوریون  .1

 آغاز شده است. جسم زرد( -) جسم سفیدعمل جایگزینی ترشح  پروژسترون از  قبل (–)هنگام به طور معمول در یک فرد جوان  .2

 دیده میشود. مرحله لوتئال( -) مرحله فولیکولیواره داخلی رحم در حداکثر اندوخته خونی دی .3

 مثبت میشود.   ( HCG – FSH)   جایگزینی بالستوسیست نتیجه تست سنجش بعد ( –)شروع از  .4

 را میسازد. لوله گرده ( –) اسپرم خود  تقسیم ( –)رشد یاخته بزرگتر دانه گرده رسیده با  .5

 میباشند. دو الد( -) تک الد شبدر گیاه تخمک در  خورش بافت های یاخته .6

2.75 

 پرسشهای چهارگزینه ای 13

 .مار حاصل از بکر زایی ......................... و زنبور حاصل از بکر زایی ................................. میباشد.1

 هاپلوئید   -دیپلوئید              د( دیپلوئید -هاپلوئید            ج( دیپلوئید -دیپلوئید                ب( هاپلوئید -الف( هاپلوئید

 

 است؟ نادرست.چند مورد از عبارات زیر 2

 با داشتن غده نوعی گیاه علفی چندساله محسوب میشود. زنبق -

 .اند ن کسای ژنی نظر از که یابد تمایز گیاهانی به تواند می کال -

 .دارد حرکتی وسیلۀ گیاه داوودی در نر جنسی یاختۀ -

 میوه درخت هلو برخالف میوه سیب حاصل رشد نهنج است. -

 الف( یک مورد                  ب( دو مورد          ج( سه مورد           د( چهار مورد

 

 ؟.اند شده پوشیده یخ و برف با سال اکثر که کرد فراهم را هایی زمین از برداری بهره امکان گیاهان، در ویژگی کدام کشف .3

 الف(پاسخ به گرانش زمین              ب(پاسخ به دما             ج(پاسخ به نور                    د(پاسخ به

 

 است؟ درست.کدام عبارت 4

 .شود می کوتاه روز گیاه یک دادن گل  باعث نوری جرقه یک با شب شکستنالف(

 . آنهاست در اتیلن تولید انتقال، یا ذخیره هنگام ها میوه شدن خراب دالیل از یکی ب(

 .دارند ناخوشایندی مزۀ همیشه نارس های میوه ج(

 .اند ساله دو گیاهان از خیار همانند گندم گیاه د(

 

1 

 تعریف اصطالحات زیر را بنویسید. 14

 .دانه رست:1

 .قلمه زدن:2

 .زمین گرایی:3

 .چیرگی راسی:4

1.75 

 گیاهانی که گرده افشانی آنها را  باد انجام میدهد را بنویسید. ویژگی یک.1 15

 .در چه صورتی بافت درون دانه یا آندوسپرم به صورت مایع دیده میشود؟ 2

 را نام ببرید)دو مورد( کنند می شرکت نر جنسی های یاخته با لقاح در که  رویانی کیسه های یاخته .3

1 

 



 .نام بخش شماره سه را بنویسید.1 16

 )دانه بالغ( محسوب میشود؟)شماره مورد نظر دانه این یره غذایی .کدام شماره ذخ2

 نوشته شود(

 

 

 

 

0.5 

تبدیل شود  Aبه حالت  Cبه نظر شما برای اینکه گیاه از حالت  17

دلیل انتخاب ؟ بهتراستاستفاده از کدام تنظیم کننده رشدی را 

 خود را بنویسید.

 

 

 

0.25 

 عبارات زیر را به طور مناسب تکمیل کنید. 18

 ....................................................... تولید میکند. اکسین به اتیلن نسبت افزایش به پاسخ در برگ.1

  اثر دانه درون الیۀ خارجی ترین بر هورمون این. سازند می..................................... فراوانی مقدار دانه، رویش هنگام در غالت رویان .2

 .گذارد می

 .کنند حساس غیر اتیلن به نسبت را گیاهان ،........................................ با اند تالش در شناسان زیست امروزه .3

 .دارد نقش ای یاخته مرگ در که است گیاهان در رشد های کننده تنظیم. .................................................... از  4

 شود. می شناسایی .............................. نوعی توسط شود می متصاعد ،تنباکو برگ دیده آسیب های یاخته از که فراری ترکیب .5

1.25 

 نمره 20مجموع                                                                                                 
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 پروفاز  یک .1

 مورد( 2)وقایعی که در این مرحله انجام میشود را بنویسید.رشته دوک               .2

 از چهارتایه. شود می گفته) تتراد( چهارتایه فامینکی، چهار ساختار این به. شوند می فشرده و یگیرند م قرار هم کنار در طول از همتا های تن فام

 میشوند. پوشش هسته در حال تجزیه است. متصل دوک های رشته به سانترومر ٔ  ناحیه

 

1 

 

 جمله زیر را بنویسید.)توضیح کوتاهی بنویسید( علت نادرستی 7

 .شود می شروع آن وسط در فرورفتگی ایجاد با سیتوپالسم تقسیم گیاهی های یاخته در

 جدید، دیوارۀ تشکیل محلّ در ای یاخته صفحۀ نام به ساختاری نخست ها یاخته این در. شود نمی تشکیل انقباضی حلقۀ گیاهی، های یاخته درچون 

 شود می ایجاد

0.5 

 

 

 

2 

 
 الف

 .مایع مغزی نخاعی(d .ضربه گیر دستگاه عصبی مرکزی )1

 .آسه یاخته های عصبی(a .عصب بینایی)2

 .ستون مهره(h .استخوان نامنظم)3

 ).دیابت شیرین(b .تجزیه پروتئین ها و کاهش مقاومت بدن)4

 .گشاد شدن رگها(f .هیستامین)5

 کشنده(T.لنفوسیت e .پرفورین)6

 سوال دو

 

 

 

 

 

 

 

 سوال یک

 ستدر .1

 غلط .2

 درست .3

 غلط .4

 غلط .5

 غلط .6

 .غلط .7

 غلط .8

 

1 

 

 )فقط یک وظیفه برای هر مورد(یک وظیفه برای هر یک از موارد زیر بنویسید.  1.5

 تسهیل جرکت مفصلمایع مفصلی:      حفظ کروی بودن چشمزجاجیه:             ترشح اشکپل مغزی:  ..

     بیگانه خوارییاخته دارینه ای:            :افزایش سدیم خون آلدوسترون

3 

 هر یک از عبارتهای زیر معادل چه واژه ای است؟ 1.25

 انعکاس= ها  محرک به پاسخ در ها ماهیچه ارادی و غیر سریع پاسخ .1

 سازش گیرنده =کنند  می ایجاد کمتری عصبی پیام گیرند، قرار ثابتی محرک معرض در مدتی ها گیرنده پدیده ای است که وقتی .2

 سامانه هاورس= که در بافت استخوانی فشرده است  اند استخوانی های تیغه از مرکز هم هایی استوانه .3

 گواتر= .شود  می شدن این غده بزرگ به منجر تیروئید بیشتر غدۀ فعالیت در آن بیماری ای است  که .4

 دیاپدز=ها  مویرگ دیوارۀ از را سفید های گویچه عبور فرایند .5

4 

 44 باشند؟ می غیر جنسی  کروموزوم چند دارای داون سندروم به بتالپسر م 0.5

 21  باشد؟ می شماره چند کروموزوم به مربوط داون سندروم افراد در اضافی کروموزوم

 

5 



 .جداشدن فامینک ها از هم2.چند الدی شدن           1 8

 

1.5 

 پاسخ مناسب دهید. 9

 سیتوپالسم نامساوی تقسیم.5       یاخته سرتولی.4    کاریوتیپ.3           مالنوما ایجاد.2آفتاب سوختگی       .1

 سرتولی.6
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 ها وظیفه کدام بخش است؟ اسپرم برای فروکتوز از غنی مایعی.ترشح 

 ه کنند ن روا و قلیایی ترشحات  را بنویسید. 8دو ویژگی ترشحات بخش شماره .2بخش یک                    )شماره مورد نظر ذکر شود(

 2بخش شماره   میمانند؟)شماره مورد نظر ذکر شود(اسپرمها برای اینکه توانایی حرکت بدست آورند در کدام بخش مدتی .3

 

1 

اولین جسم قطبی در تخمدان و دومین جسم در لوله مقایسه کنید.  با هم   بوجود آمدن نظر محلاولین جسم قطبی و دومین جسم قطبی را از  11

 فالوپ بوجود می ایند.

0.5 

12  

  مانع( ––)کوریون  .1

  جسم زرد( -)قبل  .2

  مرحله لوتئال() .3

 ( HCG   -)بعد  .4

  لوله گرده (–)رشد   .5

 دو الد  .6

  (گزینه ب4(گزینه ب        3(گزینه ج            2          د(گزینه 1         13سوال 

 (تعریف اصطالحات زیر را بنویسید.14سوال 

 که کوچک گیاهی صورت به و گیرد می سر از را خود رشد مناسب شرایط در رویان .دانه رست:1

 .شود می خارج دانه از گویند می رُست دانه آن به

قرار  آب، یا خاک در ساقه از هایی قطعهیک روش  تکثیر رویشی گیاه  است که  .قلمه زدن:2

 میدهند.

 .شود می نامیده گرایی زمین زمین، گرانش به گیاه های اندام دار جهت رشد .زمین گرایی:3

 می رأسی چیرگی جانبی، های جوانه رشد بر رأسی جوانه بازدارندگی اثر به .چیرگی راسی:4

 .گویند

 

 2اند شیره و قوی بوهای درخشان، های رنگ فاقد و کنند می تولید کوچک های گل فراوانی تعداد.1 15

 .شود می دیده مایع صورت به دانه درون بافتِ نگیرد، انجام سیتوپالسم تقسیم اما شود، تقسیم ضمیمه تخمِ هستۀ اگر. 2.

 ای هسته دو یاختۀ و زا تخم .3

 

  پرم(.شماره دو )آندوس2رویان    1 16

  هورمون اکسین که در مقادیر زیاد سبب ریشه زایی شده است. 17

  .زنبور وحشی5.سالیسیلیک اسید   4.تغییر در ژن    3خارجی ترین       -.جیبرلین2.آنزیمهای تجزیه کننده دیواره               1 18
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 جمهوری اسالمی ایران

 بجنورد اداره کل آموزش و پرورش شهر

 اندیشه دبیرستان غیر دولتی دخترانه معراج
 

 

 

 

 

 

 در هر یک از سئواالت زیر گزینه ی صحیح را انتخاب کنید . 1

 ؟ کدام مورد ویژگی هورمون هایی است که در همه یاخته های بدن گیرنده دارند الف(

 ( میزان انرژی در دسترس بدن را تنظیم می کنند. 2                        ( مانع برداشت کلسیم از استخوان ها می شوند1

 ( باعث تجزیه گلیکوژن و افزایش گلوکز خون می شوند .4خ های کوتاه مدت آماده می کنند .                ( بدن را برای پاس3

 .، همانند ............................... همه یاخته هایی که از تغییر شکل مونوسیت ها به وجود می آیند ب(

 ی شوند .، از یاخته های بنیادی میلوئیدی تولید م Bلنفوسیت های ( 1

 ( یاخته های کشنده طبیعی، باعث مرگ برنامه ریزی شدۀ میکروب می شوند .2

 ( ماستوسیت ها ، از جمله بیگانه خوارهای خارج از خون محسوب می شوند .3

 ( نوتروفیل ها ، مواد دفاعی زیادی حمل می کنند و چابک و سریع عمل می کنند .4

 ؟ مورد ، مربوط به سومین خط دفاعی در انسان است ( کدامپ

 فعال شدن پروتئین های مکمل ، توسط پادتن های متصل به پادگن( 1

  ( ترشح اینترفرون ، از یاخته های آلوده به ویروس و لنفوسیت ها2

 ( فعال شدن یاخته های ایمنی ، توسط یاخته های دارینی3

 انعقاد خون، توسط بازوفیل ها( تولید و ترشح ماده ضد 4

 کند؟، جمله زیر را به درستی کامل می  چند مورد( ت

 .......... خواهد شد.«متوقف کند، مانع از ... G2ای را در پایان های اسپرماتوسیت اولیه انسان، عاملی که بتواند چرخه یاخته»در یاخته

 ب. قرار گیری تترادها در استوای یاخته                         الف. مضاعف شدن ماده وراثتی                        

 های سانتریولد. سنتز پروتئین                                                 ج. تشکیل تترادها               

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

  کند؟می کامل درستیبه را زیر عبارت گزینه کدام ث(

 .« باشد فرنگیگوجه گیاه...............  تشکیل به مربوط تواندنمی روروبه فرضی شکل»

  گرده ۀکیس در نارس هگرد ۀدان از رسیده هگرد ۀدان( 1

  تخمک درون هاپلوئیدی ۀیاخت از زاتخم سلول( 2

  در لقاح از حاصل هاییاخته از( آندوسپرم) دانه درون( 3

 گرده ۀکیس دیپلوئیدی هاییاخته از نارس هگرد ۀدان( 4

 ..............  اصلی تخم تقسیم از حاصل.............  یاخته رشد و تقسیم از لپه، تك یك ج( در

 . شودمی حاصل رویانی ریشه هاییاخته ـ ( بزرگتر2            . شوندمی تولید فتوسنتز، انجام به قادر هایبخش ـ ( کوچکتر1

 .شوندمی تشکیل هالپه ـ ( بزرگتر4                    . شودمی تولید دانه ذخیره بخش هاییاخته ـ ( کوچکتر3

75/1 

 3از  1صفحه 

                 رشته علوم تجربی                                       2ادامه ی سوال امتحان درس : زیست شناسی 

 صبح 10ساعت امتحان :            1401ماه  خردادبت امتحانی : نو                                                                         ش صندلی ) ش داوطلب ( :       

 دقیقه 50وقت امتحان :                   ربی       رشته: علوم تج                  نام و نام خانوادگی :                           نام پدر :                    پایه : یازدهم 

        تاریخ امتحان :                                                                                                                           2سوال امتحان درس : زیست شناسی 

 برگ 2:  تعداد برگ                                                                                                                                                                      یر :نام دب  



  دهد؟می رخ سایرین از زودتر مورد کدام گیاه، در برگ ریزش با ارتباط در( چ 

   شاخه با برگ ارتباط شدن قطع( 2                                 دمبرگ محل در هایاخته شدن ایپنبهچوب( 1

 سلولی هدیوار هکنندتجزیه هایآنزیم تولید( 4                            اکسین هورمون به اتیلن هورمون نسبت افزایش( 3

 

 صحیح یا غلط بودن هر یك از عبارات زیر را مشخص کنید . 2

 پتانسیل درون یاخته ، منجر به تولید پیام عصبی می شود .هر گونه تغییر در  (1

 برجستگی های چهارگانه ، در باالی ساقه مغز و پائین تاالموس ها قرار دارند . (2

 پیرچشمی قطعا تصویر واضح از اجسام نزدیک ، بر روی شبکیه تشکیل می شود .در بیماری نزدیک بینی برخالف بیماری  (3

 ، بر میزان فعالیت یاخته های چشایی تاثیر گذار است .اختالل در فعالیت پل مغزی  (4

 خروج کلسیم از شبکه آندوپالسمی ، موج تحریکی در تار ماهیچه ای ایجاد می کند . (5

 محافظت کننده از شش ها همانند دنده های محافظت کننده از کلیه ها ، به استخوان جناغ در جلو متصل است . دنده های (6

در بدن انسان نوعی هورمون موثر بر حفظ تعادل آب ، می تواند در تنظیم فرآیندهای دستگاه تولید مثل در بدن مردان نقش  (7

 داشته باشد .

 از تنظیم خارج نشده اند .در تومورهای خوش خیم تقسیمات سلولی  (8

 را آغاز می کند . 2بالفاصله میوز  1هر یاخته حاصل از میوز  (9

 توده پر یاخته موروال و یاخته های درون بالستوسیست ، می توانند منشا تشکیل دو قلوهای همسان باشند .(10

 . ، مانع رشد فولیکول جدید می شودبازخورد مثبت بین هورمون های تخمدانی و هیپوفیزی  (11

که در ساختار اختصاصی برای تولید مثل جنسی فقط مادگی دارد ، هر یاخته هاپلوئیدی از تقسیم  2nدر یک گیاه نهاندانه  (12

 میوز حاصل شده است .

 تولید هورمون اتیلن در گیاه افزایش پیدا می کند .                 می توان گفت به دنبال حمله حشره گیاه خوار به درخت آکاسیا ، (13

25/3 

 به سئواالت زیر پاسخ کوتاه دهید . 3

 ) دقیق نام ببرید (در کدام مرحله از میوز تعداد کروموزوم ها ) نسبت به مرحله ی قبل ( دو برابر می شود ؟  (1

احتمال ساله به هنگام تشکیل گامت ، پدیده با هم ماندن کروموزوم ها در کدام مرحله ی میوز روی بدهدکه   40در یک مادر  (2

 به دنیا آمدن بچه ی سالم وجود داشته باشد؟

 کدام هورمون هیپوفیزی بر روی بزرگترین سلول های دیپلوئیدی لوله های اسپرم ساز اثر می گذارد ؟ (3

 ؟ یاخته های جنینی در فاصله زمانی  جایگزینی تا زمان تشکیل جفت ، مواد مغذی خود را از چه چیزی تامین می کنند  (4

 ز روش های تولید مثل غیر جنسی از طریق بخش های تخصص یافته ، تکثیر از طریق جوانه نمی باشد ؟ا در کدام یک (5

25/1 

 رحله از چرخه سلولی دیده می شود ؟در کدام م ( 1ویر مقابل ، بگویید که شکل شماره )با توجه به تصالف(  4

 جود ( در کدام مرحلۀ میتوز به و3ب( شکل شماره )

 می آید ؟

 آیا در تمام متافازها کروموزوم ها به صورت شکلج( 

 ( به رشته های دوک ) ها ( متصل هستند ؟5شمارۀ )

 در غیر اینصورت توضیح دهید .

 

 

                                                                                     (5(                     )4(              )3(             )2)              (1 ) 
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 ؟                                                       با توجه به تصویر پاسخ دهید . 5

 در هنگام فرآیند لقاح چه وقت پاره شده بخش مورد سئوال الف( 

  و کدام یک از الیه های اووسیت ثانویه را هضم می کند ؟ 

  

1 

 3از  2صفحه 

                 رشته علوم تجربی                                       2ادامه ی سوال امتحان درس : زیست شناسی 



 ادامه

5 

 ( نقش دارد ؟1ب( کدام قسمت بالستوسیست در تشکیل شماره )

 ج( اگر در خانمی لقاح صورت گیرد ، تشکیل و تمایز ساختار مقابل در هفته ی 

 صورت می گیرد ؟ از اتمام خونریزی ماهانهچندم بعد 
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 (1) 

                                                   

                                                                                                                                                         (4)                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 گل درخت گیالس کامل است یا ناقص ؟ -5
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 گیاه مقابل از نظر طول عمر در کدام گروه طبقه بندی می شود ؟ الف (  7

 

 

 

 

 چه هورمون هایی نقش دارند ؟پرتقال سمت راست ب( در تولید 

 

 

 

75/0 

 10 جمع کل                                                                       3از  3صفحه                                                                                       

 

 نام فرآیند ؟

 

 (3) چه فرآیندی رخ داده ؟

 (2) نام  ؟

(1) 



 جمهوری اسالمی ایران

 بجنوردپرورش شهر اداره کل آموزش و 

 اندیشه دبیرستان غیر دولتی دخترانه معراج
 

 

 

 

 

 

1  

 .............           2.........               ت( ...........1...........                   پ( ..........3............                ب( ......2الف( .......

 ...........   3چ( ..........  ...........                1...........                ج( ........3ث( ..........
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 ...........               ص( ........4...............              ص( .........3...........                    غ( .....2...........              غ( .....1 2

 ...........                          غ( .. .....8...........              ص( ............7...........                    غ( .....6...........              غ( .....5

 .........      ص( ...........13          ...........غ( .....12.........                غ( ............11.........              ص( ...........10...........            غ( .....9
  

25/3 

3  

  ..................FSH( ..............3...............                آنافاز دو(  .................2.................                آنافاز دو( .........1
 

 ...................                                            پیاز( ................5................................                  بافت های هضم شده رحم( .......4
 

25/1 

4 
 

                ....................بلهج( ................                .....................پروفاز...............                        ب( .................سنتزالف( .........
 

75/0 

5 
 

 ............          الیه داخلی........ -.......  در حین عبور اسپرم از الیه خارجیالف( .....

 ......................    هفته سومج( ..........................                   تروفوبالستب( ........
 

1 

 ..................گرده افشانی( .....3..............                 دانه گرده رسیده( .....2..........        یاخته هاپلوئید زیستا( ........1 6

 ................             کامل( .......5 .......................                        لقاح( ........4

 

25/1 

7 
 

 .............جیبرلین......... و .......اکسین.................                        ب( .........گیاهان چند سالهالف ( .........
75/0 

 

 درپناه حق –موفق باشید 

 

 صبح 10ساعت امتحان :             1401   بت امتحانی : خرداد ماهنو                                                                       ش صندلی ) ش داوطلب ( :       

 دقیقه 50وقت امتحان :                 رشته: علوم تجربی                         دهم :                    پایه :  یاز نام خانوادگی :                           نام پدرنام و 

  تاریخ امتحان :                                                                                                                     2س : زیست شناسی امتحان در پاسخنامه

 برگ 1تعداد برگ پاسخنامه :                                                                                                                                                                                     



 بنام خدا

  1401خرداد        شاهد نجابت دبیرستان     پایه یازدهم تجربی    2شناسیدرس زیستسواالت آزمون 

 دقیقه 90نام و نام خانوادگی:                                               نام پدر:                       مدت: 

 بارم سواالت ردیف

 جمالت زیر را مشخص کنید.صحیح یا غلط بودن  1

مغز        جهیشود. در نتیبه مغز ارسال م یاطالعات کمتر، هارندهیسازش گالف( در پدیده 

 را پردازش کند. یتواند اطالعات مهمتریم

ب( عدم تحرک و یا قرار گرفتن در شرایط بی وزنی مانند فضانوردان، سبب کاهش 

 شود.می تراکم استخوان

 ازیموردن دی ۀتواند فراهم کنندینم ییایردریغ یهابه فراورده یمتک ییغذا یهابرنامهج( 

 بدن باشد.

کند و آنها را یحمله م نیانسول ۀدکنندیتول یهااختهیبه  یمنیدستگاه ادو،  نوع ابتیدد( 

 برد.یم نیاز ب

1 

 1 ؟دارد میحنجره و شش ارتباط مستق مصرف تنباکو با سرطان دهان،توضیح دهید چرا  2

دهد. بخشهای مشخص شده را را نشان می روبه رو از چشم یعدستصویر زیر  3

 نامگذاری کنید.

 

 

 

 

 

                                                    

(1)  (2(  )3) 
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 جمالت زیر را با کلمات مناسب کامل کنید. 4

 .اندشده لیتشک ...............به نام  یتکرار یها از واحدهاتارچهالف( 

 کند.یمترشح  ....................و هورمون  مغز است زیاز غدد درون ر زیفیاپ ۀغدب( 

 شود.، ....................... نامیده میکندیبروز م یبافت بیکه به دنبال آس یموضع یپاسخج( 

 اند.به هم متصل ......................به نام  یدر محل یخواهر ینکهایفامد( 

1 

 ادامه سواالت در صفحه بعد



 بارم سواالت ردیف

 5/0 چه وظایفی بر عهده دارد. یرونیاسکلت ب حشرات و سخت پوستاندر  5

 جمالت زیر را با انتخاب کلمه مناسب از داخل پرانتز کامل کنید. 6

 .شودیخوناب ترشح م میکلس (کاهش –)افزایشدر پاسخ به  یدیروئیهورمون پاراتالف( 

 اند،در ارتباط داخلی( – رونیب) طیاز بدن که با مح ییدر بخشها یانهیدار یهااختهیب( 

 شوند.یم افتی یبه فراوان

گذراند یم یبعد میتقس انیتا پا میتقس کی (انیپا –)شروع از  اختهی کیکه  یمراحلج( 

 .ندیگویم یااختهی ۀرا چرخ

 کنند.یرا به اسپرمها اضافه م گلوکز( – فروکتوز)از قند  یغن یعیما نالیسم کولیوزد( 

1 

 5/0 شود؟یم دهیفعال نام ریغ یمنیحاصل از سرم ا یمنیچرا ا 7

 اصطالحات زیر را تعریف کنید. 8

                                                     (تینرماده )هرمافرودب(                                پیوتیکارالف( 

 یینورگراد(                                 یگرده افشانج( 

2 

 25/1 شود.های جانوری چگونه انجام میدر یاخته توپالسمیس میتقستوضیح دهید  9

 کنند؟اشاره میمشخص کنید موارد زیر به کدامیک از مراحل تقسیم میوز )کاستمان(  10

 شوند.های خواهری از هم جدا میالف( فامینک

 .رندیگ یهمتا از طول در کنار هم قرار م یهافام تنب( 

 .رندیگیدوک قرار م یهارشته یرو اخته،ی یها )تترادها( در استواهیچهارتاج( 
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 1 دارند؟ ییهاو زامه با هم چه تفاوتها و شباهت اختکیزام  11

 75/0 دهد؟ سه موردچه وظایفی در بدن مردان انجام می تستوسترونهرمون  12

 1 چهار وظیفه را بیان کنید. زن یجنس دمثلیدستگاه تولاز وظایف  13

 75/0  گذارد؟های جسم زرد میی بر یاختهریتأثچه   LH هورمون 14

 شوند.کنید رویدادهای زیر در چه ماهی از دوره بارداری مشاهده میمشخص  15

 الف( مشخص شدن اندامهای جنسی              ب( آغاز شدن ضربان قلب

 دست و پا یجوانه هاج( ظاهر شدن 

75/0 

 75/0 د؟ سه مورد.کنندر روش غیرجنسی، گیاهان از چه بخشهایی برای تولیدمثل استفاده می 16

را به  یاهیگ ،یمیپارانش یمجزا یهااختهیاند که با استفاده از از شما خواسته دیفرض کن 17

    جدا  یبافت ۀها را از چه ساماناختهی نیا دیده حی. توضدیده ریتکث روش کشت بافت

 د؟یدهیکار را انجام م نیو چگونه ا دیکنیم

1 



 1 .دیدهنده گل را نام ببر لیچهارگانه تشک یهاحلقه 18

 75/0 شود؟های گرده رسیده به صورتهایی دیده میدیواره خارجی دانه 19

، چه تغییراتی در گیاهان ممکن است دیده دما و طول روز رییتغ ۀجیفصل و در نت رییبا تغ 20

 شود؟

75/0 

 به سمت نور یکجانبه را توضیح دهید. رُستبا توجه به شکل زیر علت خم شدن دانه  21

 

 

 

 

 

 

1 

 یزنبورها ها بهمانع از حمله مورچه یزیچه چها، در رابطه میان درخت آکاسیا و مورچه 22

 شود؟یگرده افشان م

75/0 

 موفق و پیروز باشید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بنام خدا

یازدهم تجربی دبیرستان                2شناسیسواالت آزمون نوبت دوم درس زیستراهنمای تصحیح 

 1401خرداد ماه  شاهد نجابت

 بارم جوابها ردیف

 1 ج( صحیح               د( غلط              الف( صحیح           ب( صحیح 1

شده درگلو و ششها جمع شده  با دود تنباکو وارد دهان ییایمیش یزاو جهش یمواد سم 2

 .کندیابتال به سرطان را فراهم م یبرا نهیرا ازکار انداخته و زم یدستگاه تنفس یها، مژه

1 

 75/0 یجسم مژگان( 3؛ )یعدس( 2تارهای آویزی؛ ) (1) 3

 1 سانترومرد(              ج( التهاب              نیمالتونب(               سارکومرالف(  4

 5/0 یحفاظت ۀفیکمک به حرکت، وظ 5

 1 فروکتوزد(                 انیپاج(                 رونیبب(               کاهشالف(  6

 5/0 است. امدهین دیپد زین یخاطره ا ۀاختینشده و  دیچون پادتن در بدن تول 7

است که براساس اندازه، شکل و محل  یاز فام تن ها با حداکثر فشردگ یریتصوالف(  8

 .شده اند یسانترومرها، مرتب و شماره گذار یریقرارگ

 نر و ماده را دارد. یدمثلیفرد هر دو نوع دستگاه تول کی، ی کهجانورانب( 

 .ندیگو یم یگرده از بساک به کالله گرده افشان ۀبه انتقال دانج( 

 .دندینام ییجانبه را نورگرا کیدر پاسخ به نور  اهیگ یدار اندامهارشد جهت د( 

2 

 یدر وسط آن شروع م یفرورفتگ جادیبا ا توپالسمیس میتقس یجانور یها اختهیدر  9

است  5/0 نیوزیو م نیاز جنس اکت یحاصل انقباض حلقه ا یفرورفتگ  نیا 25/0 شود

با تنگ  .25/0 و به غشا متصل است ردیگ یقرار م توپالسمیدر س یکه مانند کمربند

 25/0 شوند یاز هم جدا م اختهیدو  تیدر نها یانقباض ۀحلق نیشدن ا

25/1 

 75/0 1متافازج(                     1پروفازب(                    2الف( آنافاز  10

 یمثل هم هستند ول ی( و اسپرم )زامه( از لحاظ کروموزوماختکی)زام  دیاسپرمات 11

 دارند و دم دار شده اند. یکمتر توپالسمیاسپرمها س

1 

 75/0 در مردان هیبروز صفات ثانو ؛ییاسپرم زا ؛یجنس یرشد اندامها کیتحر 12

 جادیا؛ ماده به سمت رحم یجنس یها اختهیانتقال ؛ ماده )تخمک( یجنس ۀاختی دیتول 13

در صورت  نیجن یۀحفاظت و تغذ؛ لقاح زامه )اسپرم( و تخمک یمناسب برا طیشرا

 مورد ذکر شود 4. فقط زنانه یجنس یهورمون ها دیتول؛ لیتشک

1 

 ادامه پاسخها در صفحه بعد



 بارم جوابها ردیف

دهند  یم شیخود را افزا یترشح تیهرمون فعال نیا ریجسم زرد تحت تاث یها اختهی 14

 کنند. یترشح م 25/0و پروژسترون  25/0و دو هورمون استروژن  25/0

75/0 

  25/0  ماه اول یدر انتهاب(                      25/0  سه ماه اول یدر انتهاالف(  15

 25/0  ماه دوم یدر طج( 

75/0 

 75/0 شهیساقه، برگ و ر 16

دارد. با استفاده از  یمیپارانش ۀاختی یسامانه تعداد فراوان نیا رای. زیا نهیسامانه بافت زم 17

 .میکن یجدا م یها را از سامانه بافت اختهی نیا یا اختهی وارهیکننده د هیتجز یمهایآنز

1 

 1 یکاسبرگ، پرچم و مادگ گلبرگ،  18

 75/0 .باشد یناتیتزئ یدارا ایگرده منفذدار و ممکن است صاف  یدانه ها یخارج ۀوارید 19

 75/0 .زندیر یم شانیبرگها نکهیا ایآورند  یبه وجود م دیجد یبرگها دهند، یگل م 20

 هی( از سمت مقابل نور به سمت سانیماده )اکس نیا ییجانبه باعث جابه جا کینور  21

رشد  ه،ی( در سمت سانیماده )اکس نیبه علت تجمع ا جهیدر نت شود. ی)دور از نور( م

دانه  جهیاز سمت رو به نور است و در نت شتری( بهیسمت )سا نیها در ا اختهی یطول

 شود یرُست خم م

1 

کنند که با  یو منتشر م دیتول ییایمیش بیترک یشوند، نوع یباز م ایآکاس یگل ها یوقت 22

 شود. یگرده افشان م یآنها به زنبورها ۀدادن مورچه ها مانع از حمل یفرار

75/0 

 پایان

 



 جمهوري اسالمي ايران

 بجنورداداره كل آموزش و پرورش شهر 

 

 
 

 

 
 بارم سئواالت ردیف 

 در هر یک از سئواالت زیر گزینه ی صحیح را انتخاب کنید . 1
 » در یک نورون حسی انسان در پی..................«      میکند ؟کدام گزینه جملۀ زیر را به درستی کامل ( الف

 پتاسیمی ، پتانسیل غشا تغییر می کند . بسته شدن کانال های دریچه دار( 1
 پتاسیم متوقف می شود . –باز شدن کانال های دریچه دار سدیمی ، فعالیت پمپ سدیم ( 2
 عبور یون هایی با بار مثبت از غشا ، کاهش می یابد .کاهش اختالف پتانسیل الکتریکی دوسوی غشا ، ( 3
 دریچه دار سدیمی و پتاسیمی بسته می شوند .پتاسیم ، کانال های  -افزایش فعالیت پمپ سدیم( 4

از الیه های کرۀ چشم در جلو ، بخش رنگین چشم را می سازد. چند مورد در ارتباط با این الیه  انسان ، یکی ب( در
 صحیح است ؟ 

الف( بخشی از آن پر از مویرگ های خونی است .                          ب( فاقد توانایی تبدیل اثر نور به پیام عصبی 
 است . 

 ج( سرتاسر بخش غقبی کرۀ چشم رامی پوشاند .                          د( همۀ بخش های آن در تماس با زاللیه است . 
1 )3                            2  )1                                3 )2                            4 )4 

 ماهیچه اسکلتی افراد کم تحرک صحیح است ؟  هر تارکدام مورد برای پ( 
 ( تنها تحت تاثیر بخش پیکری دستگاه عصبی محیطی منقیض می شوند.1
 دهد وخسته می شود . ( سریع انرژی خود را از دست می 2
 آن سریع به هم نزدیک می شوند . Z( خط های 3
 ( انرژی خود را بیش تر از راه تنفس بی هوازی به دست می آورد . 4
در غده فوق کلیه هورمون ....................... از بخشی که ساختار عصبی ................... ترشح می شود و سبب  ت(  

 ................... 
 می شود . ود آلودگی برای جلوگیری از ور  بسته شدن نایژک ها در شرایط استرس –دارد  -نوراپی نفرین (1
 نی می شود .متقویت دستگاه ای –ندارد  –( کورتیزول 2
تاثیر روی کلیه ها و بازجذب فعال سدیم و باز جذب غیر فعال آب و باال رفتن فشار خون می شود   –ندارد  –آلدوسترون ( 3
. 
 آمادگی بدن برای پاسخ کوتاه مدت می شود . – دارد  –( مالتونین 4

 کدام گزینه در مورد بیگانه خوارهای بدن انسان صحیح است ؟ ث( 
 تشبیه « می شود ، سیتوپالسمی با دانه های روشن ریز دارد . ( هر بیگانه خواری که به » نیروی واکنش سریع 1
 هر بیگانه خواری که در بخش هایی از بدن که با محیط بیرون در ارتباط اند ، فراوان است در حساسیت دخالت دارد . ( 2
) تراگذاری (   ( هر بیگانه خواری که باعث پاکسازی گویچه های ریز موجود در کبد و طحال می شود ، قادر به دیاپدز3

 است .
( هر بیگانه خواری که با نوعی پروتئین ترشح شده از یاخته کشندۀ طبیعی فعال می شود ، فاقد توانایی تشخیص عوامل 4

 خارجی است . 
 ( هر کدام از رخدادهای زیر به ترتیب مربوط به کدام مرحله از رشتمان می باشد ؟ج

 سانترومرالف( اتصال رشته های دوک به 
 ب( تشکیل دوک تقسیم

 ج( تجزیه پوشش هسته و شبکه آندوپالسمی  
 د( کوتاه شدن رشته های دوک متصل به فام تن

 ه( حرکت میانک ها به دو طرف یاخته
 ( الف( متافاز   ب( پرومتافاز   ج( پرومتافاز  د( آنافاز    ه ( آنافاز 1
 پرومتافاز  د( آنافاز    ه ( پروفازالف( پرومتافاز   ب( پروفاز   ج( ( 2
 الف( پرومتافاز   ب( پروفاز   ج( متافاز  د( تلوفاز    ه ( آنافاز( 3
 تلوفاز    ه ( پروفازمتافاز  د( ف( متافاز   ب( پرومتافاز   ج( ال( 4
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                    1401خرداد : نوبت امتحانيمرصع          دبيرستان غيردولتي دخترانه نام واحد آموزشي:      ش صندلي )ش داوطلب(:

 : علوم تجربي رشته                       يازدهم  پايه:  نام پدر:    نام و نام خانوادگي:

      :نام دبير زيست شناسي         سئوال امتحان درس:

 صبح  9ساعت امتحان:     

 دقيقه 110     وقت امتحان:

 

 



 کدام گزینه ، دربارۀ مسیر خروج اسپرم ها از نگاه رو به رو به بدن یک مرد ، صحیح است ؟چ(  
 کنار بندارۀ داخلی میزراه قرار دارند ، دارای خاصیت قلیایی هستند .( ترشحات غددی که در 1
 ( اسپرم ها هنگام خروج از کیسه بیضه ، توانایی حرکت توسط تاژک طویل خود به سمت جلو را دارند .2
ه ( غدد تامین کنندۀ انرژی الزم برای فعالیت اسپرم ها ، ترشحات خود را از طریق مجرای خود به میزراه تخلی3

 می کنند .
( اسپرم ها در هنگام طی مسیر در مجرا های زامه بر ) اسپرم بر ( ، از پشت دو میزنای متصل به مثانه عبور 4

 می کنند .
 است ؟  نادرستعمل جایگزینی در یک فرد سالم  شروعبه طور معمول کدام عبارت ، در ارتباط با ح( 

                              تروفوبالست متمایز گردیده اند .یاخته های درونی بالستوسیست از ( 1
 ( پرده هایی که جنین را حفاظت می کنند به سرعت نمو می یابند .2
                                                      ( افزایش ضخامت دیواره رحم ادامه می یابد .3
 پروژسترون ادامه می دهد .( جسم زرد به ترشح استروژن و 4

 ؟ نیستصادق  2nمورد برای دانه ذرت خ( کدام 
 ساخته شده از رویان به آندوسپرم نقش دارد . ( لپه در انتقال نوعی مادۀ 1
 ( برخالف پیاز رویش آن از نوع زیر زمینی است .2
 . ( بیش تر حجم دانه را بافتی به خود اختصاص داده که یاخته های آن سه الد اند  3
 می کند .( رویان بالفاصله بعد از تشکیل ، با استفاده از ذخایر غذایی آندوسپرم رشد و نمو خود را آغاز 4
 در نهاندانگان پس از لقاح مضاعف ، سیتوکینز در کدام یاخته نامساوی است و یاخته کوچکتر خاستگاه کدام است ؟( د
رویان                 –( تخم اصلی 3رویان                        –( تخم ضمیمه 2آندوسپرم                      –( تخم ضمیمه 1
 بنداله  -( تخم اصلی 4

 می کند ؟  گزینه عبارت  زیر را به طور مناسب کاملدام ذ( ک
» نوعی از ترکیبات تنظیم کنندۀ رشد گیاهی که باعث ................. می شود ، برای .................... مورد استفاده قرار 

 «   می گیرد 
 درشت کردن بعضی میوه ها  – خفتگی دانه ها و جوانه ها ( 1
   تولید میوه های بدون دانه –( از بین رفتن گیاهان دو لپه ای 2
 تشکیل ساقه از یاخته های تمایز نیافته –( ایجاد الیۀ جداکننده در دمبرگ 3
 افزایش مدت نگهداری میوه ها –( حفظ تعادل آب در گیاهان تحت تنش خشکی 4
 ؟نیست ( کدام یک از گزینه های زیر صحیح ر
 گیاهان است . ( مرگ یاخته ای یکی از پاسخ های دفاعی در 1
 ( بعضی گیاهان در پاسخ به زخم، ترکیباتی ترشح می کنند که در محافظت از آنها نقش دارند .2
 ( بافت چوب پنبه در اندام های جوان گیاهان ، عالوه بر حفظ آب ، مانعی در برابر عوامل آسیب رسان است . 3
، از رویش دانه یا رشد گیاهان دیگر در اطراف خود  بعضی گیاهان با تولید موادی که برای گیاهان دیگر سمی اند ( 4

 جلوگیری می کنند .

 

 مشخص کنید . بدون ذکر دلیلدرستی یا نادرستی عبارات زیر را  2

 برجستگی های چهارگانه ، در باالی ساقه مغز و پائین تاالموس ها قرار دارند .( 1

 فرد مبتال به فلج اطفال ، پیامی به مغز ارسال نمی کنند .گیرنده های وضعیت درون عضله چهار سر ران ، در یک ( 2

 ( رباط درونی پا موجب اتصال استخوان ران به استخوان نازک نی می شود .3

در بدن انسان نوعی هورمون موثر بر حفظ تعادل آب ، می تواند در تنظیم فرآیندهای دستگاه تولید مثل در بدن مردان نقش ( 4

 داشته باشد .

 غدد عرق در الیه ای از پوست قرار دارد که برای تهیه چرم کاربرد دارد . ( 5
 مطمئن می کند . DNA( نقطۀ وارسی که در کوتاهترین مرحله ی اینترفاز قرار دارد ، یاخته را از سالمت 6

، می  می شودبروز مستقیم صفات ثانویۀ جنسی هورمونی که موجب در یک مرد سالم و بالغ  ترشح بیش از حد ( 7
 موجب اثرگذاری بر مراکزی در مغز می شود . تواند

 ژله ای و چسبناک دارد .  دیواره ای( در قورباغه  ، تخمک 8

که در ساختار اختصاصی برای تولید مثل جنسی فقط مادگی دارد ، هر یاخته هاپلوئیدی از تقسیم میوز  2nدر یک گیاه نهاندانه ( 9

 حاصل شده است .

( جنس بافت آندوسپرم و بافت خورش یکسان و از نوع پارانشیم ) نرم آکنه ( است ولی تعداد مجموعه های کروموزومی آنها 10

 متفاوت است .

 زدن میوه های حاصل ، از نظر ژنی با گیاه منشا پیوندک برابر است . در تکثیر به روش پیوند( 11
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 به سئواالت زیر پاسخ کوتاه دهید :  3
 ( کدام بخش ساقه مغز می تواند در پاکسازی چشم از آلودگی ها نقش داشته باشد ؟ 1
 ( رابط بین حلق و گوش میانی چه نام دارد ؟ 2

 وانه هایی هم مرکز از سلول های استخوانی که ماده زمینه ای آنها را احاطه می کند ، چه نام دارد ؟ ( است3
 است ؟ متفاوت ( اثر کورتیزول بر روی مقدار گلوکز خون با اثر کدام هورمون مترشحه از پانکراس4
 ی اثر یا نابود کردن آنتی ژن ها می شود . ( دردستگاه ایمنی بدن سلولی را نام ببرید که پروتئین ترشح شده از آن ، سبب ب5

 یک فرد مبتال به سندرم ) نشانگان ( داون در سلولهای پیکری خود چند کروموزوم غیر جنسی دارد ؟( 6

 ( یک نوع تومور بافت پوششی انسان را نام ببرید .7

 ( در کدام یک از روشهای درمان سرطان ، فرد ممکن است به کم خونی مبتال شود ؟8

 گل هایی که در شب گرده افشانی می شوند را بگوئید .یک مورد از ویژگی ( 9

 ( برای تولید گیاهان با ویژگی های مطلوب و تولید انبوه آنها در آزمایشگاه از چه روشی استفاده می شود ؟10

 ( بسته شدن روزنه ها در شرایط خشکی تحت تاثیر کدام هورمون است ؟11

 ) دقیق بنویسید ( هنگام رشد غالت بر روی کدام بخش دانه اثر می گذارد ؟( هورمون جیبرلین در 12

 ( شکستن شب با جرقه نوری چه تاثیری بر گلدهی گیاه داوودی دارد ؟13
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 در تقسیم میوز :  4

 الف( منظور از تتراد چیست ؟

  ب( در کدام مرحله میوز تشکیل می شود ؟

 سلول های حاصل از  تقسیم  میوز ، ناشی از کدام میوز است ؟ ) میوز یک / میوز دو (ج( متفاوت بودن محتوی ژنتیکی 

1 

 با توجه با شکل به پرسش های زیر پاسخ دهید .  5
 الف( شکل دقیقا کدام مرحله تقسیم میوز را نشان می دهد ؟   

 بنویسید .ب( با توجه به شکل ، قبل از شروع تقسیم میوز ، تعداد کروموزوم های اولیه را 
 ج( مرحلۀ قبل از این مرحله چه نام دارد ؟ 

 د( این مرحله در هر اووسیتی که از تخمدان آزاد می شود ، دیده می شود  )ص/ غ (
 

1 

 5/0 کاریوتیپ کروموزومی چه کاربردی دارد ؟ 6

 در مورد دستگاه تولید مثلی زن به سئواالت زیر پاسخ دهید . 7
 اصلی تخمک گذاری است ؟الف( کدام هورمون عامل 

 ب( جسم زرد چه هورمون هایی ترشح می کند ؟
 پ( توده پرسلولی که در لوله رحم به سمت رحم حرکت می کند ، چه نام دارد ؟

 ت( اولین گویچه قطبی در سن بلوغ جنسی ، از تقسیم میوزی کدام سلول ایجاد می شود ؟

 دارد ؟ FSHو  LHخوردی روی ترشح چه نوع باز 14ث( استروژن در غلظت زیاد حدود روز 

5/1 

8  
 با توجه به شکل مقابل :

 (  2یا  1الف( خونی که از سمت مادر به جنین می رود ، در کدام شماره ) 
 جریان دارد ؟

  را نامگذاری کنید . 3ب( شماره 
  ج( بخشی که سبب می شود خون مادر و جنین مخلوط نشوند کدام شماره می باشد ؟ 
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 پزشک متخصص زنان ، تاریخ زایمان را چگونه پیش بینی می کنند ؟ 9
 

5/0 

 موارد مشخص شده در تصاویر زیر را نامگذاری کنید . 10

 

 
 

 
75/0 
 
 
 

 



 
 

 قطع جوانه راسی چه تاثیری بر میزان ترشح هورمون ها در جوانه های کناری دارد ؟ 11
 

5/0 

 الف( چگونه می توان در نوعی گندم ، سرالد رویشی را سریعتر به سرالد زایشی تبدیل کرد ؟ 12

 ب( علت پیچش ساقه مو در تماس با پایه یا درختی دیگر چیست ؟

1 

 هر کدام از میوه های زیر را باد انجام می دهد یا جانوران ؟پراکنش  13
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  20جمع بارم :                                                                                                            

 
 «موفق و سربلند باشید » 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 بارم سئواالت ردیف 

 در هر یک از سئواالت زیر گزینه ی صحیح را انتخاب کنید . 1
   1 ث( گزینۀ )     (        3گزینۀ )    (          ت(    1 گزینۀ ) (         پ(    3گزینۀ )  (        ب(     1گزینۀ )  الف( 

 (                        2ج( گزینۀ )   (         
    2گزینۀ )   ذ(        (    3د( گزینۀ )    (            4گزینۀ )   (          خ(    2گزینۀ )  (          ح(      2گزینۀ )  چ( 

                                              (   3گزینۀ )   (ر         (

6 

 مشخص کنید . بدون ذکر دلیلدرستی یا نادرستی عبارات زیر را با  2

     ........      ص........( 5       ........      ص........( 4   .......          غ.......( 3  ........      ص( ........2   .......   غ....... (1

                   .......   غ.......( 6

   ........      ص( . ........11         ........ص........( 10        .......   غ....... ( ..9     ........ص........ ( .8 ........   ص( ........7

 

75/2 

 به سئواالت زیر پاسخ کوتاه دهید : 3
                  ( سیستم هاورس..       3                    ( شیپور استاش      2                          ( پل مغزی       1
 ( انسولین4
 
                                  ( مالنوما     7                                          45( 6                       ( پالسموسیت    5
 درمانی ( شیمی8
 
( الیه بیرونی 12( آبسیزیک اسید              11        ( فن کشت بافت     10بوی قوی          یا( رنگ سفید 9

 آندوسپرم ) الیه گلوتن دار (
 

  ( .گل نمی دهد13

25/3 

4  

ساختار چهار کروماتیدی  تتراد الف(کروموزوم های همتا از طول کنار یکدیگر قرار می گیرند و فشرده می شوند . به این 
 5/0 گویند .

 

  ( پروفاز میوز یک                                 ج(.میوز یک ب
 

1 

5  

د(                                  2ج( .متافاز                             8ب(                     2الف( آنافاز میوز 
 غلط

 

1 

6  

 برای تعیین تعداد کروموزوم ها و تشخیص بعضی از ناهنجاری های کروموزومی 
 

5/0 

7  

 استروژن و پروژسترونب(                                                          LHالف( 
 

 ت( بازخورد مثبت                                ت( اووسیت اولیه                                        پ( موروال   
 

5/1 

8  

 4ب( جفت                                      ج( .شماره                            1الف( شماره 
 

75/0 

 
9  

 روز را اضافه می کنند . 284د ، به زمان شروع آخرین قاعدگی ، تعیین زمان تولبرای 
 

5/0 

10  
 ( رویان3( محدوده دیواره تخمدان                                 2( .کیسه گرده                       1
 

75/0 

  5/0 



 باعث می شود مقدار سیتوکینین در جوانه جانبی زیاد و مقدار اتیلن کاهش یابد  11
 

12  

 بذر آن را مرطوب کرده و مدتی در سرما قرار دهیم الف ( 
 
 
   تفاوت رشد ساقه در بخش قرار گرفته روی تکیه گاه و سمت مقابل آن ( ب
 
 

1 

13  

 الف( جانور                         ب( باد                    
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  20جمع بارم :                                                                                                    

 



 بسمه تعالی 
 

 1401/ 03 /  16تاریخ امتحان : 

 10:30 ساعت امتحان: وزارت آموزش وپرورش جمهوری اسالمی  2زیست شناسی   نام درس:

 دقیقه  90   مدت امتحان: اداره آموزش وپرورش شهرستان بندرانزلی  نام ونام خانوادگی: 

 مریم صیاد دلشادپور نام دبیرمربوطه: دبیرستان نمونه دولتی شرف  علوم تجربی  رشته:

  1401-1400سال تحصیلی:  یازدهم  پایه:
 

 بارم سواالت  ردیف 

 .  درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید 1

را دربرابر  الف(زنبورهای گرده افشان در هنگام گلدهی آکاسیا ترکیب شیمیایی        و منتشر می کنند که گیاه 

 جانوران دیگر محافظت می کند 

 درون کیسه گرده تشکیل می شود. امت نر گ  ر،ب( در گیاهان گلدا

 .تحریک می شوند   کمور و یاخته های استوانه ای در ن زیادیاخته های مخروطی در نورج(

   هم سو با حرکت اووسیت ثانویه است.حرکت اسپرم در طول لوله رحم  د(

 نمره 1

 را با کلمات مناسب پر کنید جای خالی   2

 است.  ...............................��.چرخۀ یاخته انجام می شود که نتیجه  Sدو برابر شدن کروموزوم ها در مرحلۀ  الف(

 هورمون........................مانع برداشت کلسیم از استخوان ها می شود. ب(

 ..................کروموزوم می باشند. پیکری خود داراریج(افراد مبتال به سندرم دان در یاخته های 

 بب گلدهی در گیاهان .....................  می گردد شکستن شب با یک جرقه نوری س د(

 نمره 1

 ا نام ببرید. س مهاری شرکت دارند رسیناپکه در   نورون هایی  ، شیدن دستالف( در انعکاس عقب ک 3

 

 

 کدام بخش قرار دارند؟نخاعی را ترشح می کنند  -شبکه های مویرگی که مایع مغزی  (ب

 

 ؟ ج( کیاسمای         در کدام سطح مغز قرار دارد 

 نمره 1

 .دهید کوتاه  پاسخ به سواالت زیر  4

 بیه چشم با کدام اعصاب منقبض می شوند اف حلقوی عن الف(ماهیچه ص

 درجه سانتی گراد است؟ ای بدن موش شکار شده توسط مارزنگی تقریبا چند  ب(دم

 یاخته های مژکدار حس تعادل در کجا قرار دارند؟ ج(

75/0 

5  

 

 

 

 

 

 نمره 5/0

 
 

تولید

بینایی

نادرست
نادرست

نادرست
درست

ھمانند سازی
کلسی تونین

47
روز بلند

نورون رابط و نورون حرکتی ماھیچھ سھ سر بازو

بطن 1و2
سطح شکمی مغز

درجھ سانتی گرادمحدوه بین 18/6 تا 26/2

درون مجاری نیمدایره ای

لنفوسیت ھای خاطره

شماره 1 یا پاسخ ایمنی ثانویھ

پاراسمپاتیک



 

6 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 نمره 1

 در مورد هورمون به سواالت زیر پاسخ دهید  7

 یش دهنده سدیم خون کجاست؟ الف( بافت هدف هورمون افزا

 این هورمون نایژک ها را در شش ها باز می کند. ب(

   از پانکراس تولید می شودخون گلوکز سخ به کاهش ج(در پا

75/0 

8   

1 2

3

4

 
 

:در ارتباط با تصویر مقابل و دستگاه حرکتی انسان بھ سواالت پاسخ دھید
الف)از نظر شکل جز کدام دستھ از استخوان ھاست ؟

ب)چھ وظیفھ ای در اسکلت استخوانی بھ عھده دارد؟

ج)در ھنگام انقباض ماھیچھ طول اکتین چھ تغییری می کند؟

د)مایچھ دوسر بازو با کدام استخوان ساعد در ارتباط است؟

نامنظم

حفاظت اندام ھای درونی

تغییری نمی کند

زند زبرین

بافت پوششی نفرون کلیھ ھا

اپی نفرین و نور اپی نفرین

گلوکاگون

با توجھ بھ فرآیند التھاب در شکل زیر بھ سواال پاسخ مناسب دھید

الف) کدام یاختھ ھا پیک شیمیایی تولید می کنند با شماره پاسخ دھید

یاختھ شماره 3 از تغییر کدام یاختھ بھ وجود آمده است؟

مولکول ھایی کھ بھ سطح یاختھ شماره 2 متصل شده اند را نام برده و بنویسید چگونھ فعال می شوند

)ب

) ج

1    3

مونوسیت

توسط پادتن ھاپروتئین مکمل -

و
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 به پرسشهای زیر پاسخ دهید:با توجه به شکل مقابل 
 در کدام مرحله ازچرخه سلولی رخ می دهد؟1شماره -الف

می شود؟ دوبرابر  2در کدام مرحله از تقسیم میتوز ،تعداد شماره  -ب

9 

5/0  10 ی شامل پیش ساز های کدام بخش هستند؟در سلول گیاهی وزیکول های گلژ

1

 

 نشان می دهد:طرح مقابل مرحله ای از تقسیم میوز را 
 این طرح دقیقا چه مرحله ای را نشان می دهد؟-الف
در شروع تقسیم -ب ، 
 به دنبال این مرحله در فرد نر چند گامت تولید می شود؟ -ج
 در سلول زاینده چند تتراد تشکیل می شود؟-د

11 

5/0  مطمئن می کند. (،سلول را از سالمت G1/G2نقطه وارسی ) -الف
 با افزایش سن مادر ،احتمال خطای )میوزی / میتوزی (در تشکیل سلول های جنسی وی بیشتر می شود .-ب

12 

1  هست چه نام دارد ؟ 2در لوله اسپرم ساز سلولی که حاصل تقسیم میوز  -الف
 هورمون تحریک کننده  سلول های سرتولی از کدام قسمت ترشح می شوند.-ب
 )عدد / جفت (غده پیازی میزراهی، به میزراه متصل است که ترشحات )قلیایی / اسیدی (را به مجرا اضافه می کند .یک -ج

13 

1

 

 پرسش های زیر را پاسخ دهید : با توجه به شکل مقابل ،
 

 پس از سن بلوغ ، کدام شماره در فولیکول تقسیم میوز را ادامه می دهد ؟ -الف
 

 می باشد . n2عدد کروموزومی کدام شماره ها   -ب
 
   -ج

14 

5/0  : به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید
 اثری بر تخمدان دارد ؟ خودتنظیمی مثبت در دوره جنسی چه -الف
اولین تقسیم سلول تخم در چه قسمت از دستگاه تولید مثلی زن اتفاق می افتد؟ -ب

15 

1  ارتباط منطقی دارد. عبارت های مرتبط را به هم متصل کنید. « ب»با ستون « الف»هر یک از موارد ستون 

 
 

 ب الف

 است.متورم شده  ساقه ای زیر زمینی که به علت ذخیره ماده غذایی در آن ، چیرگی راسی

 از سلول های کیسه رویانی می باشد سیانید

 به اثر بازدارندگی جوانه راسی بر رشد جوانه های جانبی گفته می شود.  تخم زا

 تنفس سلولی را متوقف می کند  غده

16 

5/0  در روش پیوند زدن گیاه پایه و پیوندک از گونه های )متفاوت / یکسان (انتخاب می شوند.-الف
 سلول زایشی برای ایجاد اسپرم ، درون )لوله گرده / کیسه گرده (  انجام می گیرد.تقسیم -ب

17 

5/0  موارد زیر قدرت تقسیم شدن دارند ؟کدام یک از 
 کیسه رویانی-رویان             د-کال                ج-سلول رویشی               ب-الف

18 

5/0  ؟می باشدنزیر حاصل تقسیم میتوز  سلول هایکدامیک ازدر گیاهان نهاندانه 

 اسپرم -گرده نارس                     د -سلول زایشی                    ج -تخمزا                              ب-الف

 

19 

عدد کروموزومی

 شماره 1 چھ نوع تقسیمی را نشان می دھد
 

آنافاز

این یاختھ را بنویسید

تیغھ میانی و دیواره یاختھ ای

آنافاز 2
n=4

 4 گامت
تتراد

DNA

اسپرماتید
ھیپوفیز پیشین

2

و6 2

میتوز

لولھ رحمی

غده
تخمزا

چیرگی راسی
سیانید

4 

اگر بھ تخمک گذاری ھم اشاره شد نمره داده می شود

Sمرحلھ    اینترفاز

MSD
Pencil

MSD
Pencil



 

 

 ساخته شده است : )پوسته + آندوسپرم + لپه (بخشهای تشکیل دهنده دانه بالغ  گیاه نهاندانه ای از  1

 مورد نظر تک لپه است یا دولپه؟گیاه -الف
 په در گیاه مورد نظر را بنویسید.کار ل -ب
آندوسپرم در اثر تقسیم کدام سلول به وجود آمده است؟-ج

20 

 .تغییرات شلغم دوساله را در دومین دوره رویش ،بنویسید 5/0
 

21 

 

 

 با توجه به شکل زیر به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
 -الف
 -ب
 چه عاملی باعث می شود تا آنزیم های گوارشی در دانه تولید و رها شود؟ -ج

 

22 

 ؟ را بنویسید آنزیم تجزیه کننده ریزش برگ علت تولید–الف  5/0
 بعد از ریزش برگ در محل جداشده چه بافتی تشکیل می شود؟-ب

 

23 

 24 عوامل بیماریزا از چه راه هایی می توانند از سدهای گیاهان بگذرند . 5/0

1  
 
 

25 

1 

علت خراب شدن میوه ها هنگام ذخیره

 

یا انتقال چیست؟

 
 

فاده می شود؟برای رفع این مشکل از چه روشی است

  
 
 

26 

 26تعداد سؤال :  شما عزیزان با آرزوی موفقیت و کامیابی 20جمع بارم : 

 

75/.

1 2 3

4 در کدم تصویر نشاستھ تجزیھ شده است
الیھ گلوتن دار چھ بخشی از دانھ را نمی پوشاند؟

در ارتباط با وقایع پس از لقاح بھ سواالت زیر پاسخ دھید
الف) جنین در کدام مرحلھ وارد محوطھ درونی رحم می شود؟

��؟ب)کدام رگ بندناف خون را از جفت بھ جنین می رساند

 ج)نام الیھ ای کھ پرده کوریون را می سازد نام ببرید
 

تک لپھ
انتقال مواد غذایی از آندوسپرم بھ رویان در حال رشد

تخم ضمیمھ

ساقھ گل دھنده ایجاد می شود. ومواد ذخیره شده در ریشھ برای تشکیل گل و دانھ بھ مصرف می رسد

رویان
GAاثر ھورمون

افزایش اتیلن بھ اکسین
چوب پنبھ

با عبور از منفذ روزنھ ھا یا فضای بین سلولی

تولید اتیلن
استفاده از ترکیباتی کھ با اتصال بھ گیرنده اتیلن کھ در یاختھ وجود دارد، سبب توقف فرآیند رسیدگی میوه می شود

بالستوسیست
سیاھرگ

تروفوبالست

4 



 بنام خدا

  1401خرداد  سما     دبیرستان دخترانه      پایه یازدهم تجربی      2شناسیدرس زیستسواالت آزمون 

 دقیقه 90مدت:                                                  نام و نام خانوادگی:                                

 بارم سواالت ردیف

 مشخص کنید.صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را  1

 وجود دارد. تن دو نسخهاز هر فام، (دیپلوئیدوالد )دجانداران  یکریپ یهااختهیالف( در 

حفاظت  یها هیالاسپرم، به نفوذ آن در  تارَک تن )آکروزوم(ی موجود در مهایآنزب( 

 کنند.کمک می گامت ماده )تخمک( ۀکنند

 قرار دارد. کامل یدر گروه گلهاد، را داشته باش یپرچم و مادگ ۀهر دو حلقگلی که ج( 

به منظور از  یساختن سموم کشاورز یبرای ساخته شده بطور مصنوعی نهایاکساز د( 

 .شوداستفاده میمانند مزرعه گندم،  یخودرو در مزارع اهانیبردن گ نیب

1 

 5/1 .دیکن سهیرا با هم مقا ینشت یهاو کانال میپتاس  میکار پمپ سد 2

 باشند؟تصاویر )الف( و )ب( نشان دهنده کدامیک از بیماریهای چشم می 3

 

       

 

 

 )الف(                                               )ب(                     

5/0 

 جمالت زیر را با کلمات مناسب کامل کنید. 4

 د.نشویگفته م .....................تن فام، نقش دارند تیجنس نییکه در تع ییهاتنفامالف( 

 ریبدن پ یدستگاه ها یۀاست که زودتر از بق.................... از کار افتادن  یائسگیعلت ب( 

 شوند. یم

 شود.یم لیتشک ...................به نام  یانتقال گامت نر ساختار یبرا گلدار اهانیدر گج( 

 ستمیکه در جوانه قرار دارد، به مر .................... ستمیدهد که مر یگل م یهنگام اهیگد( 

 شود. لیتبد یشیزا ایگل 

1 

 اصطالحات زیر را تعریف کنید. 5

 ییگرانیزمد(         ینیزم ریز شیروج(        یقطب ۀچیگوب(        میدوک تقسالف( 

2 

 5/0 باشد؟چگونه می اساس حرکت در جانوران 6

 ادامه سواالت در صفحه بعد



 بارم سواالت ردیف

ها در حالت انقباض و کدامیک در حالت تصویر زیر مشخص کنید کدامیک از ماهیچهدر  7

 باشد.استراحت می

 

5/0 

 جمالت زیر را با انتخاب کلمات مناسب از داخل پرانتز کامل کنید. 8

های یاخته سانتریولها( –  میتقس دوک یاهرشته) بیتوان با تخریم شگاهیدر آزماالف( 

 .کرد جادیرا ا چندالد

 است. یتخمک گذار یعامل اصل  (LH) – FSH شیافزاب( 

 .شودیم دهینام یقیحق وهیشده، م جادیا (تخمدان –)نهنج که از رشد  یا وهیمج( 

 یعالوه بر حفظ آب،  مانع اهان،یگ جوان( – مسن) یدر اندامها زیبافت چوب پنبه ند( 

 رسان است. بیدر برابر عوامل آس

1 

 5/0 شیمیایی براساس مسافت طی شده به چند گروه تقسیم می شوند؟ نام ببرید.پیکهای  9

 5/0 را نام ببرید. دو مورد هیفوق کل ۀغد یبخش مرکزهرمونهای ترشح شده از بخش  10

 1 از موارد کاربرد پادتن به عنوان دارو مثالی ذکر کنید. 11

 کنند؟ای اشاره میچرخۀ یاختهموارد زیر به کدامیک از مراحل اینترفاز در  12

 مانند. یم مرحله نیدر ا یادیها مدت زمان ز اختهیالف( 

 شوند. یم میتقس ۀمرحل ۀها آماد اختهی مرحله نیاب( در 

 .شود یمرحله انجام م نی( هسته، در اDNA) یدو برابر شدن دناج( 

75/0 

 1 دارند؟ ییو زامه با هم چه تفاوت ها و شباهت ها اختکیزام   13

های جانوری هنگام تقسیم سیتوپالسم در یاخته توپالسمیس یفرورفتگتوضیح دهید  14

 حاصل چیست؟

1 

 1 دهد؟توضیح دهید جسم زرد بعد از تشکیل شدن چه نقشی را انجام می 15



دهند؟ سه حرکت می رحمبه سمت رحم درون لوله  را  هیثانو ۀاختیمام چه عواملی  16

 مورد.

75/0 

چه  (ونی)کور نیجن ۀ( و برون شامونی)آمن نیجن ۀدرون شام محافظت کننده یپرده ها 17

 وظایفی را در دوره بارداری بر عهده دارند؟

1 

 1 اند؟نسبت به هم چگونه یظاهر رصفاتیو سا تیاز لحاظ جنس دهیهم چسبب یدوقلوها 18

 75/1 های گرده رسیده در گیاهان نهاندانه را توضیح دهید.دانهچگونگی تشکیل  19

 گیرند؟در کدام گروه قرار می به نور ازیبراساس ن نامبرده شده در زیر اهانیگ 20

        یداوود اهیگج(                              شبدرب(                        یگوجه فرنگالف( 

75/0 

 1 افتادن حشرات توسط گیاهان حشره خوار را توضیح دهید.نحوه به دام  21

 موفق و پیروز باشید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بنام خدا

پایه یازدهم تجربی دبیرستان دخترانه  2شناسیراهنمای تصحیح سواالت آزمون نوبت دوم درس زیست

 1401خرداد ماه  سما

 بارم جوابها ردیف

 1 د( صحیح                صحیح             ج( غلطالف( صحیح           ب(  1

را  میسد یونهایATP  25/0 یحاصل از مولکولها یبا مصرف انرژ میپتاس -میپمپ سد 2

 یکانالها  25/0.دینما یمرا بدرون نورون وارد  میپتاس یونهایو  25/0 از نورون خارج 

 یونهایو  25/0 را بدرون نورون وارد  میسد یونهای 25/0 یبدون مصرف انرژ ینشت

 25/0 ندینما یرا از نورون خارج م میپتاس

5/1 

 5/0 الف( دوربینی                              ب( نزدیک بینی 3

 1 یشیرود(            گرده ۀلولج(             خمدانهاب( ت          یجنسالف(  4

 داریپد م،یاست که هنگام تقس ینیپروتئ یها زلولهیاز ر یمجموعه ا م،یدوک تقسالف(  5

 شود.یو سانترومر فام تن به آن متصل م

 یقطب ۀچیگو ییدر تخمکزا توپالسمیس ینامساو میتقسحاصل از  کوچکتر ۀاختیب( 

 نامیده می شود.

 ریز شیرورویش  ها درون خاک بمانندلپهدر نهاندانگان اگر در هنگام رویش دانه، ج( 

 شود.گفته می ینیزم

 شود. یم دهینام ییگرا نیزم ن،یبه گرانش زم اهیگ یرشد جهت دار اندام هاد( 

2 

 5/0 در خالف آن وارد کند. ییروین دیسو، جانور با کیحرکت در  یبرا 6

 5/0 حال استراحت در بازو یجلو ۀچیپشت بازو در حال انقباض و ماه ۀچیماه 7

 1 مسند(             تخمدانج(             LHب(       میدوک تقس یهارشتهالف(  8

 5/0 کوتاه بُرد و دور بُرد 9

 5/0 نینفر یو نوراپ نینفر یاپ 10

کزاز وجود دارد، از سرم ضدّ کزاز استفاده  یباکتر تیکه احتمال فعال د،یشد یدر زخمها 11

پادتن  یشود، حاو یاستفاده م یدگیپادزهر سمّ مار که بعد از مارگز نیشود. همچن یم

 ذکر یکی از دو مثال فوق کافی است. کنند. یم   یاست که سمّ مار را خنث ییها

1 

 2Gب( مرحلۀ وقفۀ دوم یا                  1Gالف( مرحلۀ وقفۀ اوّل یا  12

 S ۀمرحلج( 

75/0 

 ادامه جوابها در صفحه بعد



 بنام خدا

پایه یازدهم تجربی دبیرستان دخترانه  2شناسیراهنمای تصحیح سواالت آزمون نوبت دوم درس زیست

 1401خرداد ماه  سما

 بارم جوابها ردیف

اسپرمها  یمثل هم هستند ول یاسپرم )زامه( از لحاظ کروموزوم( و اختکی)زام  دیاسپرمات 13

 دارند و دم دار شده اند. یکمتر توپالسمیس

1 

است که مانند  نیوزیو م نیاز جنس اکت یحاصل انقباض حلقه ا یفرورفتگ  نیا 14

 و به غشا متصل است. ردیگ یقرار م توپالسمیدر س یکمربند

1 

دهند و  یم شیخود را افزا یترشح تیفعال  LHهورمون ریجسم زرد با تأث یها اختهی 15

 کنند. یدو هورمون استروژن و پروژسترون ترشح م

1 

 75/0 رحم ۀلول وارهید یو زنش مژکها وارهیحرکات زوائد انگشت مانند، انقباض د 16

 نیجن ۀبرون شام نقش دارد. نیجن یۀ( در حفاظت و تغذونی)آمن نیجن ۀدرون شام 17

 کند.   یجفت و بند ناف دخالت م لی( در تشکونی)کور

1 

 میهستند و در مراحل تقس افتهیتخم لقاح  کیچون حاصل  دهیبهم چسب یدوقلوها 18

آنها از لحاظ  یبودن کروموزمها کسانیبا توجه به  نیاز هم جدا نشده اند، بنابرا یبخوب

 بهم هستند. هیشب یو صفات ظاهر تیجنس

1 

از   25/0 دوالد دارند یها اختهیو  25/0 شوند یم لیگرده در بساک تشک یها سهیک 19

که  25/0 شود یم جادیتک الد ا ۀاختیها، چهار  اختهی نیا 25/0 ( وزیکاستمان )م میتقس

رشتمان  میها با انجام دادن تقس اختهی نیاز ا کیهر 25/0 نارس اند یدر واقع گرده ها

 25/0 شود یم لیتبد دهیگرده رس ۀبه دان وارهیدر د یراتییو تغ 25/0 (توزی)م

75/1 

 75/0 روزکوتاهج( گیاه               روز بلندب( گیاه             تفاوت یبالف( گیاهان  20

و  کیدارد که با برخورد حشره به آنها تحر ییگوشتخوار کرک ها اهیبرگ تله مانند گ 21

به دام افتادن حشره  جهیاندازند که سبب بسته شدن برگ و درنت یرا به راه م ییها امیپ

 شود. یم

1 

 پایان

 



1 
 

 نام:

 نام خانوادگی:

آقای محمدی نام دبیر:  

2درس: زیست شناسی  

دقیقه 07مدت زمان:   

61/70/6647 تاریخ آزمون:  

 بسم الله الرحمن الرحیم

 
پرورش استان اردبیل آموزش و اداره کل   

پرورش منطقه جعفرآباد مغان آموزش و  

ایدبیرستان آیت ا... خامنه  

 ماه( خرداد) دومنیم سال 

6647-4776تحصیلی سال   

 

 ردیف سوالات بارم
 

5/2  

  مشخص کنید؟ را با )ص( و نادرستی را با )غ( در هریک از موارد زیر درستی

6 

 (     . ) شود یرها م نیستامیه دهید بیآس یها تیدر التهاب از ماستوس (الف

 ها به بدن نقش  کروبیاز نفوذ م یریو درم پوست، در جلوگ درمیاپ هیهر دو لا (ب

 . )       (دارند

 )       ( .برای تهیه کاریوتیپ انسان استفاده کرد از گلبول های قرمز میتوان (ج

با کوتاه شدن رشته های دوک، کروموزوم ها از هم جداشده و به دو سمت مخالف کشیده  (د

 (    )   .می شوند

 )        ( .شود یآغاز م یماه اول در باردار لیضربان قلب در اوا (ح

 )       (. اندام هدف و محل ترشح هورمون استروژن در زنان میتواند یکی باشد (خ

 )        ( .شود یگرده م یبساک باعث رها شدن دانه ها ییشکوفا (چ

 )       (. تخمک نهاندانگان هاپلویید است (ص

 )       ( .سازد یم نیبرلیج یادیدانه مقدار ز شیغلات در هنگام رو انیرو (ض

 (       . )توانند رشد کنند یم ییاست که در هر دما نیا اهانیمهم از گ یژگیو کی (ث

 
5/0  

  پر کنید.جاهای خالی را با کلمه مناسب 

2 
 .دو بخش .................... و ..................... قرار دارد نیدر ب یبخش مغز ماه نیبزرگتر( الف

 .کند یم محافظت از چشم ..........................و  ............................اشک با داشتن ( ب

 ......................... دارند اتصال به یبرا گاهیپادتن ها از جنس ........................ بوده و دو جا (ج

 کروموزوم از ................................ و .................................. تشکیل شده است.( د

 زنبور عسل نر از ................................ و زنبور عسل ماده از ............................. حاصل می شود. (ح



2 
 

 ........................ است ایمثل درخت آلبالو از نوع......................  دیتول( خ

 ....................... نقش دارددر ......................... و..... لنیات (چ

 

5/2  
کنید. تعریفهر یک از موارد زیر را   

 الف( نورگرایی؟           

 ب( آندوسپرم؟

 ج( انبانک یا فولیکول؟

 د( کروموزوم جنسی؟

 ح( واکسن؟

 

0 

 

5/2  
مورد6هر یک از موارد زیر را بنویسید. نقش  

 الف( اتیلن در چیرگی راسی! 

 ب( لپه در دانه ذرت!

 پ( پروستات!

 د( هیستامین در دفاع غیراختصاصی!

 ح( مغز میانی!

 

4 



3 
 

 

9 
پاسخ دهید. زیر هر یک از مواردبه   

 5/7از تقسیم نامساوی سیتوپلاسم چیست؟در تخمک زایی هدف  (الف

 5/7از کاریوتیپ به چه منظوری استفاده میشود؟ ذکر دو مورد. (ب

 5/7چرا شیمی درمانی سبب ریزشمو تهوع می شود؟ (ج

  5/7؟دیسیمورد بنو یکپادتن ها  یعملکرد یاز روش ها (د

 6مراحل بکرزایی مار ماده را با رسم نمودار مربوطه بیان کنید؟ (خ

          6شود؟ یچطور انجام م ینیگزیجا ندیفرآ (چ

 6شوند؟ یچگونه برگ ها از شاخه جدا م (ص

 6شود؟ یم لیلوله گرده چگونه تشک (ض

 6شود؟ یم جادیا یبر چه اساس ینیرو زم شیو رو ینیزم ریز شیدر نهان دانگان رو (ث

 6دارد؟ یپوستک چه نقش وارهیدر د سیلیو س نیگنیوجود ل (س

 6؟های مشخص  شده را نام گذاری کنیدبخش  (ش

 

  

 

5 

محمدی موفق باشید. 27   

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 



 هب انم خدا  یازدهمست یز نوبت دوم  آزمون:
خراسان  اداره کل آموزش و پرورش استان

 شمالی

 شهرستان بجنورداداره آموزش و پرورش 

 17/03/1401 تاریخ امتحان:

 دقیقه 60 مدت امتحان: :نام و نام خانوادگی

 1401/1400 سال تحصیلی: تالشدبیرستان   :دبیر
 نمره با حوصله و دقت به سواالت پاسخ دهید ردیف

1 

 غلط )دلیل نادرستی عبارات غلط را بنویسید( –صحیح 

 .  شودیمصرف نم یانرژ از غشای یاخته عصبی، میو پتاس میسد یها ونی جا به جایی یبرامیلی ولت،   -70 لیدر اختالف پتانس -1
 تشکیل می شود و در نتیجه فرد اشیای دور را واضح نمی بیند.  جلوی شبکیهدر نزدیک بینی، تصویر اشیای دور در  -2
 بر می گردند.  یاخته برای توقف انقباض ماهیچه مخطط، یون های کلسیم با درون بری به شبکه آندوپالسمی -3
 پاسخ به افزایش گلوکز خوناب ترشح می شود.  ، هورمون انسولین در 2در افراد مبتال به بیماری دیابت نوع -4
 در دفاع اختصاصی پاسخی که بر علیه میکروب کزاز ایجاد می شود، بر سایر میکروب ها هیچ تاثیری ندارد.  -5
 ، دو برابر می شوند. ای میانک )سانتریول( ها یک جفت استوانه عمود بر هم اند که در اینترفاز، برای تقسیم یاخته -6
 ون محوطه شکم قرار دارند و با کمک طنابی پیوندی و ماهیچه ای به دیواره داخلی رحم متصل اند.تخمدان ها در -7
  زمین ساقه، غده، پیاز و ساقه رونده، نمونه هایی از ساقه های ویژه شده برای تولید مثل جنسی در گیاهان اند. -8
 نور یک جانبه در گیاهان، باعث جا به جایی اکسین از سمت مقابل به نور به سمت سایه )دور از نور( می شود.  -9

3.25 

2 

 جاهای خالی را با عبارات مناسب کامل کنید:

 می شود. ................. متصل.......به نام . ینیبه پروتئ پس سیناپسی،سلول  یبه غشا دنیپس از رس یناقل عصب -1
 ته است. در گوش میانی، استخوان .................... به پرده صماخ چسبیده و کف استخوان رکابی نیز روی دریچه .................... قرار گرف -2
 ز پر می کند. بیشتر مغز زرد از .............................. تشکیل شده است و مجرای مرکزی استخوان های درا -3
 می کند.  هورمون کلسی تونین از غده ............................ ترشح شده و با اثر بر استخوان، از برداشت ....................... جلوگیری -4
 .................. است.  ایمنی حاصل از واکسن را ایمنی ........................... می نامند، در حالی که ایمنی ناشی از سرم، ایمنی .... -5
 مولکول .......................... به نام ............................ پیچیده است. 8دور در اطراف  2در هر هسته تن )نوکلئوزوم( مولکول دنا حدود  -6
 فعالیت ترشحی خود را افزایش داده و استروژن و .......................... ترشح می کنند.  LHبا اثر هورمون  جسم زرد یاخته های -7
 ... نام دارند.با انجام تقسیم ............................. در کیسه گرده، چهار یاخته تک الد ایجاد می شود که در واقع ........................ -8
 مقدار سیتوکینین در ...................... افزایش یافته و مقدار ..................... آن ها کاهش می یابد.با قطع جوانه راسی در گیاهان،  -9

3.75 

3 

 از بین کلمات داخل پرانتز، گزینه مناسب را انتخاب کنید:

 قشر مخ فرستاده شوند.گرد هم می آیند تا برای پردازش نهایی به هیپوتاالموس(  -)تاالموس اغلب پیام های حسی در  .1

 گیرنده نوری تشکیل شده است.  (تعدادی - یک) هر واحد بینایی در چشم مرکب، از یک قرنیه، یک عدسی و .2

 .است (دراز – کوتاه)استخوان ها اشکال متفاوتی دارند؛ استخوان بازو از انواع استخوان های  .3

 افزایش مقدار تاثیرات یک هورمون، باعث کاهش ترشح همان هورمون می شود. ( منفی – مثبت) تنظیم بازخوردی در .4

 مبارزه می کنند.  ائوزینوفیل ها( -)بازوفیل هادر برابر عوامل بیماری زای بزرگتری مثل کرم های انگل،  .5

 ار می گیرند.( میوز، چهارتایه )تتراد( ها در استوای یاخته، روی رشته های دوک قر1متافاز – 1پروفازدر مرحله ) .6

 بوجود می آید.  هاپلوئید( -)دیپلوئید در بکر زایی مار ماده، کروموزوم های تخمک دو برابر شده و در نهایت موجودی  .7

 . دیده می شود (جامد - مایع) اگر هسته تخم ضمیمه تقسیم شود، اما تقسیم سیتوپالسم صورت نگیرد، درون دانه به صورت  .8

 را تحریک می کند. ساقه زایی( –)ریشه زایی اکسین با افزایش رشد طولی یاخته ها سبب افزایش طول ساقه شده و همچنین  .9

2.25 

4 
 کدام یک از مراحل میتوز می باشد؟هریک از موارد زیر مربوط به 

    تخریب رشته های دوکب(                             حرکت میانک ها به دو طرف یاختهالف( 

 د( اتصال سانترومر فام تن ها به رشته های دوک                       ج( تجزیه پروتئین اتصالی در ناحیه سانترومر

1 

5 
تشکیل تتراد، جدا شدن کروماتید های خواهری و جدا شدن کروموزوم های همتا از یکدیگر به ترتیب مربوط به کدام 

 یک از مراحل میوز است؟ 

 

0.75 



6 

 درباره شکل رو به رو به سواالت زیر پاسخ دهید:

 الف( مربوط به کدام یک از مراحل میتوز است؟

 مورد( سه)اتفاقاتی در یاخته در حال انجام است؟ب( در این مرحله چه 

 

 

1 

7 

 وجود تعداد زیادی راکیزه )میتوکندری( در قطعه میانی اسپرم چه اهمیتی دارد؟
 

 
0.5 

8 

 درباره مراحل تخمک زایی به سواالت زیر پاسخ دهید:

 الف( تقسیم نامساوی سیتوپالسم در میوز چه فایده ای دارد؟

 )در صورت لقاح با اسپرم( به ترتیب در کدام قسمت از دستگاه جنسی زنان انجام می شود؟ 2میوزو  1ب( میوز 

 ج( اولین جسم قطبی با دومین جسم قطبی چه تفاوتی دارد؟ )یک مورد(

 

 

1.5 
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 درباره تنظیم هورمونی دستگاه تولید مثلی در زنان عبارت های مرتبط را به هم وصل کنید:

 تبدیل باقی مانده فولیکول به جسم زرد                                    -1   الف(کم بودن استروژن و پروژسترون خون در ابتدای دوره جنسی                  

 ترشح هورمون آزاد کننده از هیپوتاالموس -2     در ابتدای دوره جنسی                                  FSHو  LHب( کاهش ترشح 

 ممانعت از رشد و بالغ شدن فولیکول جدید -3           ج( کاهش استروژن و پروژسترون خون در انتهای دوره جنسی              

 خونریزی دیواره داخلی رحم -4                                             د( افزایش یک باره استروژن در روز چهاردهم

1 

10 
 از کدام قسمت جنین ترشح شده و چه نقشی در بارداری بر عهده دارد؟ HCGهورمون 

 
0.75 

11 

 درباره ساختار گل به سواالت داده شده پاسخ دهید:

 الف( خارجی ترین حلقه گل چه نام دارد؟

 گلی، گل دو جنسی گفته می شود؟( به چه ب

 

0.75 

12 

 گرده افشانی و لقاح صورت گیرد: 2n=42با عدد کروموزومی  دارای گل در جنسی اگر در گیاهی

 الف( عدد کروموزومی یاخته رویشی و تخم ضمیمه را مشخص کنید.

 تولید زامه با چه نوع تقسیمی و در کجا صورت می گرد؟ب( 

 

1 

13 

 بذر غالت به سواالت داده شده پاسخ دهید:درباره رویش 

 الف(  هورمون جیبرلین توسط کدام قسمت دانه ساخته می شود؟

 یکی از پلی ساکارید های ذخیره ای در درون دانه ذرت را نام ببرید:ب( 

 ب( نقش هورمون جیبرلین در این فرایند چیست؟

 

 

1 

14 

 است؟ کدام یک از تنظیم کننده های رشد گیاهیهریک از اتفاقات زیر مربوط به 

 هورمون جوانی – تحریک رشد طولی یاخته گیاهی و تقسیم آن – ممانعت از رشد دانه در شرایط نا مساعد –راه اندازی مرگ یاخته ای 

 
1 

15 
 کوتاه دارد؟شکستن شب با یک جرقه نوری چه تاثیری بر گل دهی گیاه روز 

 

 

0.5 

 20 جمع نمرات 



 

 نمره پاسخنامه تشریحی ردیف

1 

 (0.25)ص -2(                              0.25مصرف می شود. ) -(0.25) غ  -1
 (0.25ص) -4  (                                    0.25انتقال فعال) –( 0.25غ) -3
 (0.25)ص -6                                                                     (0.25)ص -5
 (0.25تولید مثل غیر جنسی) –(0.25غ ) -8(                         0.25)دیواره خارجی رحم –(0.25)غ  -7
  (0.25ص) -9

3.25 

2 

 (0.25پرده بیضی) –( 0.25)چکشی  -2                                                              (0.25)گیرنده -1
 (0.25کلسیم) -( 0.25)تیروئید  -4                                                               (0.25)چربی -3
 (0.25هیستون) –( 0.25)پروتئینی -6                                     (0.25غیرفعال) -( 0.25)فعال -5
 (0.25گرده نارس) –( 0.25میوز) -8                                                      (0.25)پروژسترون -7
 (0.25اکسین) -( 0.25)جوانه جانبی -9

3.75 

3 

  (0.25)تعدادی -2                                                      (0.25)تاالموس  -1

  (0.25)منفی -4                                                             (0.25)دراز -3

 (0.25)1متافاز -6                                               (0.25)ائوزینوفیل ها -5

 (0.25)مایع -8                                                      (0.25)ددیپلوئی -7

  (0.25)ریشه زایی -9

2.25 

4 
    (0.25)تلوفازب(                             (0.25)پروفازالف( 

 (0.25)پرومتافازد(                                 (0.25)آنافازج( 
1 

 0.75  (0.25)1آنافاز  -( 0.25)2آنافاز  -( 0.25)1پروفاز 5

6 
 (0.25)آنافازالف( 

                             – ( 0.25)پروتئین اتصالی در ناحیه سانترومر تجزیه می شود-2 –( 0.25)رشته های دوک کوتاه می شوند -1ب( 

 (0.25کروماتید های خواهری از هم جدا می شوند)-3

1 

 0.5 (0.5)تامین انرژی الزم جهت حرکت تاژک اسپرمبرای  7

8 
 (0.5سیتوپالسم بیشتری در تخمک ذخیره شود تا اندوخته غذایی برای سلول تخم احتمالی باشد.)الف( 

 (0.25)در لوله رحمی 2میوز – (0.25)در تخمدان 1میوز ب( 

 (0.5مضاعف و دو کروماتیدی هستند. )کروموزوم های اولین جسم قطبی بر خالف دومین جسم قطبی، ج( 

1.5 

 1                                              (0.25)1 د(                         (0.25) 4ج(                                       (0.25)3 ب(                      (0.25)2 الف( 9

 0.75 (0.25( و تداوم ترشح استروژن می شود.)0.25باعث حفظ جسم زرد ) (0.25)برون شامه 10

11 
 (0.25)کاسبرگالف( 

 (0.5)گلی که پرچم و مادگی را همزمان داشته باشد.ب( 
0.75 

12 
 n=63  تخم ضمیمه:  –n=21  (0.25 )یاخته رویشی: الف( 

  (0.25)در لوله گرده – (0.25) میتوز ب( 
1 

13 

 (0.25)رویانالف(  

 (0.25)نشاسته ب(

با اثر بر بیرونی ترین الیه درون دانه، باعث تولید آنزیم های گوارشی می شود تا بافت درون دانه تجزیه شده و به مصرف ب( 

 (0.5رویان برسد.)

1 

 1 (0.25سیتوکینین) – (0.25جیبرلین) –(0.25آبسیزیک اسید)-(0.25سالیسیلیک اسید) 14

 0.5 (0.5القای روز بلند شده و گلدهی در این گیاه را مهار می کند.)باعث  15

 20 جمع نمرات 













 صفحه   4  تعداد صفحات:                     باسمه تعالی                                                                                  شماره صفحه: 

 دقیقه75مدت امتحان            اداره کل آموزش و پرورش استان البرز                                           2زیست نام درس : 

 22/03/1401ن :تاریخ امتحا          کرج                    3رشته  :  تجربی                              مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 

 نام دبیر:              دبیرستان هیات امنایی قلم چی                                یازدهم                                پایه:

 1400-1401آزمون ترم دوم                                                               

 

 بارم صفحه  4سوال در  23تعداد  ردیف

 :کنید مشخص علت ذکر بدون را زیر عبارات نادرستی یا درستی 1

 . است دوجنسی  گل یککامل  گل هر(الف 

 

 کروموزومهاي همتا در همه سلولها دیده می شوند .(  ب 

 

 سانتریولها ساخته شدن رشته هاي دوک را سازمان می دهند . ي جانوري در سلولها(     ج 

 

 نصف می شود . اولیه سلول به نسبت حاصل هاي سلول در  ها کروموزوم تعداد  میوز خالف بر میتوز فرایند در(   د

1 

 .کنید انتخاب را صحیح عبارت جمله هر در 2

 کروماتیدي ( هستند . 2 –کروماتیدي  1در مرحله پروفاز و متافاز  میتوز کروموزومها به شکل )( الف 

 

 د .( به هم می باشمیوزین  –کوتاه شدن طول سارکومر به دلیل نزدیک شدن رشته هاي ) اکتین (ب 

 

 جسم زرد ( ترشح می شود . –در چرخه تخمدانی پروژسترون از )فولیکول (  ج

 

 .دارد  کروموزومی( مجموعه دو – مجموعه یک)  سالم، انسان پیکري سلول یک  1 میوز از حاصل سلول هر(  د

 

 نور اپی نفرین ( در پاسخ به تنشهاي طوالنی مدت ترشح می شود . – کورتیزولهورمون )  – ر

1.25 

 :کنید انتخاب را درست ي گزینه زیر، اي چهارگزینه پرسشهاي در 3

 ؟ و گیرنده فروسرخ هر یک به ترتیب چه نوع گیرنده اي هستند گیرنده میزان اکسیژن در سرخرگ آئورت -الف  

 دمایی  - نوري  -4                    دمایی -شیمیایی  – 3              نوري  – مکانیکی -2       نوري –شیمیایی -1

 

 ؟ آورد می جفت  به را روشن  خون مورد کدام( ب

  ناف بند سیاهرگ – 4              ناف بند سرخرگ -3     رحمی سیاهرگ -2     رحمی سرخرگ-1

 

 ؟ با مصرف انرژي است  مورد کدام  از یون عبور آرامش پتانسیل جریان در– ج

  سدیمی دار دریچه کانال – 4        پتاسیمی دار دریچه کانل – 3       پتاسیم سدیم پمپ-2          سدیم نشتی کانال-1

 

 ؟ باشد می مورد کدام سوختن از  ماهیچه انقباض  براي  الزم انرژي بیشترین – د

 اسید الکتیک-4          چرب اسید– 3             فسفات کراتین -2          گلوکز-1

 

1 

 جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید : 4
 

 ..................... انسولین به مقدار کافی وجود دارد اما گیرنده هاي انسولینی به آن جواب نمی دهند .در دیابت نوع (  الف

 

1 



 مطمئن می سازد .  DNAسلول را از  سالمت نقطه وارسی  ................................  ( ب

 

 ...می نامند .لنفوسیتی که در دفاع غیر اختصاصی نقش دارد  ....................  (ج

 

 . است........................... بیماري کروموزومها ماندن هم با معروف نمونه( د

 

+  باشد غشا در چه وضعیتی است ؟پتانسیل آرامش یا 30وقتی اختالف پتانسیل  داخل  غشا نسبت به خارج آن  –الف  5

 پتانسیل عمل

  

0.25 

 زیر تحت کنترل کدام بخش دستگاه عصبی مرکزي صورت می گیرد ؟ هر یک از عملکردهاي  6

 .......................................تفکر یت بدن ...................................تنظیم وضع ح بزاق ...................................ترش 

 

 

0.75 

 بیماري می باشد ؟هر یک از نشانه هاي ذکر شده  مربوط به کدام  7

 عدم یکنواختی انحناي  قرنیه                  –تشکیل اجسام دور در جلوي شبکیه                         ب  -الف 

 

0.5 

 )یک مورد (عاملی که  استخوانها را در محل مفصل کنار هم نگه می دارد ؟ –الف  8

 

 بیشتر است یا در سر آن ؟هاورس در تنه استخوان دراز سیستم بافت داراي –ب 

 

 

0.5 

 در هر کدام از موارد زیر نام هورمون را  بنویسید ؟ 9

 هورمونی که در پاسخ به کاهش قند خون از پانکراس ترشح می شود ؟ –الف 

 

 میزان تجزیه گلوکز و انرژي در دسترس را تنظیم می کند ؟ ی که هورمون–ب 

 

 

0.5 

 )یک مورد کافی است (تکثیر و تمایز کدام سلول حاصل می شود ؟سلولهاي پادتن ساز از  -الف  10

 

 چگونه پادتن آنتی ژن را غیر فعال می کند ؟)دو مورد ( –ب 

 

0.75 

 وقایع زیر مربوط به کدام مرحله تقسیم میوز می باشد ؟ 11

 تشکیل تتراد  –ب         در سلول                         DNAمقدار دو برابر شدن  –الف 

 

 

 ماتید هاي خواهري جدا شدن کرو –جداشدن کروموزومهاي همتا                                              ر – ج

 

  

 

1 

 

 

 



 

 

 شکل روبرو دقیقا کدام مرحله میوز را نشان می دهد ؟ -الف  12

 

 ؟سلول هاپلوئید است یا دیپلوئید  این  –ب 

 

 بنویسید ؟نام مرحله بعد را –ج  

 

0.75 

 کروموزومی وجود دارد ؟ مجموعه ) سري (در سلول مقابل چند  –الف  13

 

 در هر سري چند کروموزوم وجود دارد ؟–ب 

 

 

0.5 

 ستگاه تناسلی مرد پاسخ دهید :در مورد د 14

 است ؟ م هدف آن  سلول سرتولی انام هورمون که اند –الف  

 

 نام  غده ترشح کننده مایع قلیایی شیري رنگ  –ب   
 

 را در شکل روبرو نام گذاري کنید ؟ 2و  1شماره  –ج 

1 

 در مورد دستگاه تناسلی زن پاسخ دهید ؟ 15

 تفاوت اولین و دومین گویچه قطبی از نظر کروموزومی چیست ؟ –الف 

 

 )یک مورد (نقش هورمون استروژن را بنویسید ؟  –ب 

 

 هنگام لقاح تخمک و اسپرم ، نقش جدار لقاحی ایجاد شده چیست ؟در  -ج

 

 مورد براي هر کدام ( 1 )نقش اجزا زیر را بنویسید ؟ – د

 ....وبالست ..........................................................تروف-2  توده سلولی درونی در بالستوسیست ..................................... -1

 .................................کوریون .....................-3

 

1.5 

ارتباط مناسب را برقرار کنید )چند  داردارتباط مناسب    چپستون سمت راست با یک کلمه از سمت ستون  هر کلمه  16

کلمه در سمت 

چپ اضافی 

 است (

 ن تخمدا-6اسپرم زایی                       -1 زن 2محل انجام میوز 

 تخمک -7                     کرم حلقوي -2

 اووسیت ثانویه-8                        کرم کبد -3

 تخمک زایی -9           سل ملکه زنبور ع -4

 لوله رحمی-10                           مار  -5

 

 سلول آغاز کننده لقاح در زن 

 دگر لقاحهرمافرودیت جاندار 

 نامساوي سیتو پالسماین فرایند با تقسیم  

 انجام می شود .

 
 

                
 

 

 

1 



 

 

 در مورد کیسه رویانی پاسخ دهید؟ 17

 ؟ سلولهاي موجود در آن هاپلوئید هستند یا دیپلوئید– ب                     ؟تشکیل می شود   کدام قسمت مادگی در –الف  

 

0.5 

 قسمت هاي مشخص شده در شکل را نام گذاري کنید ؟ 18

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 

           ؟  قرار دادن قطعه اي ساقه گیاه در خاک یا آب  کدام روش تولید مثل رویشی می باشد –الف  19

   چیست ؟ نرگس ساقه تخصص یافته براي تولید مثل رویشی در  -ب 

 

0.5 

 زیر زمینی است یا رو زمینی ؟لوبیا رویش دانه   –الف  20

 

 آندوسپرم و رویان به ترتیب حاصل تقسیم کدام سلول ها می باشند ؟ –ج 

 

0.75 

 )یک مورد کافی است ( هر یک از موارد زیر تحت کنترل کدام تنظیم کننده رشد می باشد ؟ 21

 ریشه دار کردن قلمه ها                           –ب                       میوه بی دانه                        یا تولید درشت کردن  -الف

                                      جلوگیري از پیر شدن اندامها  –د                                                                                چیرگی راسی  –ج  

 مرگ سلولی  -ز                                                                               ریزش میوه     -ر 

 افزایش رشد جوانه راسی و جانبی  –ل                                                            تجزیه ذخایر دانه غالت       –ظ 

 ممانعت از رشد جوانه جانبی و انتهایی –ت 

2.25 

 ؟)دو کلمه اضافه است (هر یک از موارد زیر به کدام یک از پاسخ هاي گیاهان نسبت به محیط مربوط است  22

 

 بافت چوب پنبه گیاهان مسن  پاسخ به نور 

 بسته شدن برگ گیاهان گوشتخوار در برخورد با حشره پاسخ به تماس 

 نیکوتین موجود در گیاه تنباکو دفاع شیمیایی 

  دفاع فیزیکی 

   پاسخ به دما 

0.75 

 چرا برگ گیاه حساس در اثر ضربه زدن تا می شود ؟ -الف  23

 

 یک مثال براي حفاظت جانوران از گیاهان ذکر کنید ؟ –ب 

0.5 

 به کاري که انجام میدهید .موفقیت تصادفی نیست موفقیت یعنی کار سخت ،استقامت ، یادگیري ، مطالعه و عشق  

 قدسی  –موفق باشید رستمی 

20 



 بارم دبيرستان قلم چي           1400کليد زيست خرداد  رديف

 غ-د     ص–ج  غ    –غ  ب  –الف :کنيد مشخص علت ذکر بدون را زير عبارات نادرستي يا درستي 1

 

1 

 .کنيد انتخاب را صحيح عبارت جمله هر در 2

 کورتيزول  -ر     مجموعه  1  -جسم زرد     د   -اکتين    ج  –ب    کروماتيدي  2  -الف 

1.25 

           گلوکز-1 – د        پتاسيم سديم پمپ-2-ج      رحمي سرخرگ-1( ب         دمايي -شيميايي -3 – ---الف  3

 

1 

 1 سندرم داون –کشنده طبيعي   د -ج        G1–ب       2 -الف جاهاي خالي را با کلمات مناسب پر کنيد : 4

 0.25  پتانسيل عمل  –الف  5

 0.75 مخ - تفکر                        مخچه   -تنظيم وضعيت بدن                          پل مغز  -ترشح بزاق  6

                 آستيگماتيسم  عدم يکنواختي انحناي  قرنيه  –ب      نزديک بيني تشکيل اجسام دور در جلوي شبکيه    -الف  7

 

0.5 

 0.5 تنه –ب رباط زردپي کپسول )يک مورد (      –الف  8

 0.5 هورمونهاي تيروئيدي –ب گلوکاگن   –الف  9

 0.75 د(فعال کردن پروتئين مکمل ) دو مور–به هم چسباندن  –خنثي سازي  –رسوب دادن  –ب    Bلنفوسيت  –الف  10

 1 2آنافاز  –د  1آنافاز –ج                        1پروفاز   –ب                           اينتر فاز   Sمرحله  –الف  11

 

 0.75 1آنافاز –ج  ديپلوئيد              –ب                1متافاز –الف  12

 0.5 2–ب                4 –الف  13

 1  پيازي ميزراهي  -2وزيکول سمينال   -1 -ج    پروستات  –ب    FSH –الف  14

 اولين گويچه داراي کروموزوم دو رشته اي است و دومين گويچه تک کروماتيد است  –الف  15

 مانع از ورود اسپرم هاي جديد مي شود  -جرشد فوليکول                --افزايش ضخامت رحم   –ب 

 تشکيل بافتها  و اندامهاي جنين توده سلولي دروني در بالستوسيست 

 کننده ديواره رحم يا کوريون را مي سازد )يکي کافيست (ترشح آنزيم هضم –تروفوبالست  

 با تعامل ديواره رحم تشکيل جفت و بند ناف  –کوريون 

1.5 

 وله رحمل-10زن   2محل انجام ميوز   16

 سلول آغاز کننده لقاح در زن  اووسيت ثانويه

 جاندار هرمافروديت دگر لقاح  کرم حلقوي 

 تقسيم  نامساوي سيتو پالسم  تخمک زايي 

 

 
 

                
 

 

 

1 

 0.5 هاپلوئيد – ب                       تخمک در –الف  17

 تخم اصلي و ضميمه نامگذاري شوند  –سلول تخمزا –سلول دوهسته اي  18

 لپه و آندوسپرم نامگذاري شوند .

1.5 

 0.5 پياز  – -ب          قلمه زدن–الف  19

 0.75 از تخم ضميمه و رويان از تخم اصلي آندوسپرم  –ج زميني رو-الف  20

 هر يک از موارد زير تحت کنترل کدام تنظيم کننده رشد مي باشد ؟ 21

                        اکسين  ريشه دار کردن قلمه ها    –ب                             يا جيبر لين    اکسين درشت کردن ميوه بي دانه   -الف

                                    سيتوکينين    جلوگيري از پير شدن اندامها  –د                                                           اکسين  چيرگي راسي  –ج  

2.25 



 

 

 

 

 ساليسيليک اسيد  مرگ سلولي  -ز                                                                اتيلن  ريزش ميوه       -ر 

 جيبرلين افزايش رشد جوانه راسي و جانبي  –ل                                            جيبرلين  تجزيه ذخاير دانه غالت    –ظ 

 آبسيزيک اسيد  ممانعت از رشد جوانه جانبي و انتهايي –ت 

 شدن برگ گياهان گوشتخوار در برخورد با حشرهپاسخ به تماس  بسته  22

 تنباکو گياه در موجود نيکوتين دفاع شيميايي 

  دفاع فيزيکي  بافت چوب پنبه گياهان مسن

0.75 

 فشار تورژسانس در قاعده برگچرا برگ گياه حساس در اثر ضربه زدن تا مي شود ؟ -الف  23

 

 زنبور وحشي و تنباکو ) يک مورد ( ----مورچه و درخت آکاسيا               –ب 

0.5 
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