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 25 سئواالت :تعداد  3 :تعداد صفحات

 

 نام و نام خانوادگی:

 دقیقه 70  وقت پاسخگویی: 13/3/97 تاریخ برگزاری:
 علوم تجربی رشته :

 یازدهم :پایه

 2شناسی  زیست نام درس:

 

 بارم
 ردیف 

 صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید. 25/1
 شوند.های مجاری تنفسی میعطسه و سرفه باعث مرگ میکروبالف( 
 باشد. شود، قطعا ناقل عصبی میهای شیمیایی که توسط نورون ساخته میهمه پیکب( 
 پروالکتین در تنظیم فرآیندهای دستگاه تولید مثل نقش دارد.در مردان هورمون ج( 
 هایی است که درون بافت پوششی قرار گرفته است.گیرنده فشار در پوست، انتهای دندریتد( 
 آورند. دست میهوازی بهشوند و انرژی خود را بیشتر از راه تنفس بیای سفید سریع منقبض میتارهای ماهیچهر( 

1 

 خالی را با کلمات مناسب پر کنید. جاهای 1
 تر انجام شود.شود که ........... آسانهای مکمل بر روی میکروب باعث میقرار گرفتن پروتئینالف( 
 کند.گونه پاسخ رفتاری ایجاد می........... موادی هستند که از یک فرد ترشح شده و در افراد دیگر همانب( 
 شود.در غذا باعث بروز پوکی استخوان می کمبود ............ و کلسیمج( 
 ها، مفصل .......... نام دارد.مفصل بین مهرهد( 

2 

 سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.به  1
  در هر نیمکره مخ چه نام دارد؟ ببزرگترین لوالف( 
 شود؟تنظیم خواب توسط کدام مرکز عصبی انجام میب( 
 شود؟کدام ماهیچه مهار می در انعکاس عقب کشیدن دست نورون حرکتیج( 

 شود؟د( طناب عصبی پشتی در کدام گروه از جانوران دیده می

3 

 کند. تبدیل می حیحکدام کلمه عبارت زیر را به یک جمله ص 1
 آیند.بوجود می (Bلنفوسیت  – Tکننده پرفورین از تکثیر )لنفوسیت های ترشحلنفوسیتالف( 
 کند.ها جلوگیری میپاراتیروئیدی( از برداشت کلسیم از استخوان -تونینهورمون )کلسیب( 
 دهند.های عصبی، عصب بینایی را تشکیل میدندریت( یاخته -)آکسونج( 
 اند.نام سارکومر تشکیل شدهتارچه( از واحدهای تکراری به -)تارد( 

4 

 ؟شود ژن می در تصویر مقابل چگونه پادتن موجب غیر فعال شدن آنتی 25/0
 

 
 

5 

 است؟ هورمونی کدام  هر یک از اعمال زیر وظیفه 1
 شود     گذاری است                                         ب( موجب رشد جسم زرد میعامل اصلی تخمکالف( 

 کندهای سرتولی را تحریک میشود     د( یاختهج( موجب بازخورد مثبت در حدود روز چهاردهم دوره جنسی می

6 

 در شکل روبرو  5/0
  نام ساختار مقابل چیست؟الف( 
 این ساختار در کدام جانوران وجود دارد؟ب( 

 

 

7 



  
 صفحه2

 
  

 واحدهای سازنده رشته کروماتین چه نام دارند؟الف(  5/0
 دارد؟ DNAب( هر کروموزوم مضاعف چند مولکول 

8 

 شوند؟ای انجام میکدام مرحله از چرخه یاختهترتیب در به "تشکیل الن"و  "انجام کارهای معمول یاخته"الف(  75/0
 شود؟به هنگام تقسیم هسته برای حرکت و جداشدن صحیح کروموزوم ها چه ساختاری تشکیل میب( 

9 

 10 اند.های .......... تکثیر شدهلیپوما یکی از انواع تومورهای ......... است که در آن یاخته 5/0

  را بنویسید. ΙΙعدد کروموزومی این سلول در مرحله آنافاز الف(  5/0

 شود؟چند تتراد در سطح استوایی مشاهده می Ιدر این سلول در مرحله متافاز ب( 
 
 
 

 

11 

 دهد؟ای را نشان میتصویر مقابل چه پدیده 25/0
 
 

 
 

12 

 جمالت صحیح و غلط را مشخص کنید. 25/1
 ای هاپلوئید و تک کروماتیدی است.یاختهاسپرماتید همانند اسپرم الف( 
 شود.چرخه رحمی با تخریب دیواره داخلی رحم آغاز میب( 
 شود.های جنسی تشکیل میدومین جسم قطبی از سن بلوغ در همه دورهج( 
 دوقلوهای ناهمسان قطعا جنسیت متفاوتی دارند.د( 
 ست.تشکیل جدار لقاحی نتیجه تغییرات در سطح اووسیت ثانویه ار( 

13 

 را نامگذاری کنید. Aالف(  75/0
 کدام بخش در تشکیل جفت دخالت دارد؟ب( 
 کند؟ترشح می HCGکدام بخش هورمون ج( 
 

 
 
 

14 

 کلمه مناسب را انتخاب کنید. 5/0
 دهد.ای رخ میمرگ یاخته DNA( در صورت اصالح نشدن آسیب G2-G1در نقطه وارسی )الف( 
 پلوئیدی است.به نشانگان داون( فردی پلیفرد مبتال  -)گندم زراعیب( 

15 

 16 شوند را نام ببرید.دوعاملی که سبب حرکت اووسیت ثانویه به سمت رحم می 5/0

 پاسخ مناسب را از پرانتز انتخاب کنید. 5/0
 شود.ماده( با فرآیند بکرزایی تولید می -الف( زنبور عسل )نر

 بهترین شرایط ایمنی جنین مهیا است.دار( کیسه -دارب( در پستانداران )جفت
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 جاهای خالی را پر کنید. 1
 شود.شود که از رشد آنها درخت آلبالو ایجاد میروی ریشه درخت آلبالو .......... تشکیل میالف( 
 .......... نوعی ساقه زیرزمینی کوتاه و تکمه مانند است. ب( 
 گویند.شکل ................. میهمهای ای از یاختهدر فن کشت بافت به تودهج( 
 های تک جنسی است.گیاه ................. دارای گل د(

18 

 19 ها است؟تشکیل کدام سلول  مضاعف در نهاندانگان لقاحنتیجه  5/0

5/1  
 شود. د( گرده افشانی این گیاه توسط باد انجام می

 گیاهی تک لپه با رویش روزمینی است.ر( 
 شود.گیاه از رشد نهنج حاصل می میوه اینز( 

 

 هریک از موارد زیر را معرفی کنید.
 گامت نر در این گیاهان وسیله حرکتی دارد.الف( 
 سلولی در کیسه رویانی که دارای دو هسته هاپلوئید است.ب( 
بخش گوشتی و سفید رنگ نارگیل از این بافت تشکیل ج( 

 شده است.

 

20 

   تصویر مقابل  5/0
 مربوط به دانه کدام گیاه است؟الف( 
 گذاری کنید.را نام Aب( 

 
 

21 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. 1
 های سمت نور بود.های سمت سایه ................. از یاختهدر آزمایش داروین رشد طولی یاختهالف( 
 اندازد.هوایی گیاه را به تاخیر میهای های جدید پیر شدن اندام................ با ایجاد یاخته ب( 
 های برنج به ....................... سبب رشد سریع آنها شد.آلودگی دانه رستج( 
 شود.ها و درنتیجه حفظ آب گیاه می...................... سبب بسته شدن روزنهد( 

22 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. 2
 (5/0) شود؟های تجزیه کننده دیواره میهورمونی موجب تولید آنزیمدر ریزش برگ چه تغییر الف( 
 (25/0) دهی جزو کدام دسته از گیاهان است؟فرنگی از نظر گلگیاه گوجهب( 
 (5/0) علت تاشدن برگ گیاه حساس به هنگام ضربه زدن چیست؟ج( 
 (25/0) شود.یک ماده شیمیای نام ببرید که در دفاع شیمیایی گیاهان تولید مید( 
 (5/0) دهی را بنویسید.با ذکر مثالی اثر دما بر گلر( 

23 

 دهدای از کشت بافت را نشان میمرحلهشکل زیر  1
  های استفاده شده را بنویسید.نوع و مقادیر هورمون

 
 
 

24 

 است.طور کامل تقسیم نشده ها بههای زیر فضای تخمدان با دیواره برچهالف( در کدامیک از میوه 5/0
 فلفل دلمه –خیار  -پرتقال

 ب( کدامیک ساقه زیرزمینی است.
 زمینیسیب -شلغم

25 

 موفق باشید  20
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 فاطمه غالمی مقدم نام دبیر:

 

 2زیست شناسی  درس: پاسخنامه 

 علوم تجربی رشته: یازدهم :پایه کالس : 25 سئواالت :تعداد 

 ردیف  بارم

 1               صر(                    غد(                    صج(                     غب(                   غالف(  25/1

 2                    لغزندهد(                    Dویتامین ج(                    هافرمون ب(                   خواریبیگانهالف(  1

 3 دارانماهیچه سه سر بازو         د( مهره ج(                               هیپوتاالموس ب(لوب پیشانی   الف( 1

 4                    تارچهد(                  آکسونج(                  تونینکلسیب(                   Τلنفوسیت الف(  1

 5 هابا بهم چسباندن میکروب 25/0

 FSH                   6د(                     استروژن ج(                     LH ب(                   LH الف( 1

 7               حشراتب(                    واحد بیناییالف(  5/0

 8   دوتاب( نوکلئوزوم                     الف(  5/0

 9           تقسیم دوکب(                اینترفاز و تقسیم سیتوپالسمالف(  75/0

 10 چربی -خیمخوش 5/0

 11                4ب(                                           8الف(  5/0

 12 ریزی شده یاختهمرگ برنامه 25/0

 13               صر(                    غد(                    غج(                     صب(                    صالف(  25/1

 C      14ج(            Cب(                                           حفره درون بالستوسیستالف(  75/0

 15                 گندم زراعیب(                                           G1الف(  5/0

 16 رحمهای دیواره لوله انقباض دیواره رحم و زنش مژک 5/0

 17 دارالف( نر                  ب( جفت 5/0

 18                    کدود(                    کالج(                     پیازب(                    هاییجوانهالف(  1

 19 تخم ضمیمه -تخم اصلی 5/0

  د( درخت بلوط 5/1
 پیاز ر(
 سیب ز(

 

 خزه الف(
 اییاخته دوهسته ب(
 آندوسپرم ج(

 

20 

 21 لپهب( ذرت                      الف( 5/0

  آبسیزیک اسیدد(                   قارچ جیبرالج(                      سیتوکینینب(           بیشترالف(  1
                   

22 



  
 صفحه2

 
  

 های قاعده برگج( تغییر فشار تورژسانس در یاخته            روزبی تفاوت ب(      افزایش نسبت اتیلن به اکسین   الف( 2
 دهد      نوعی گندم در سرما زودتر گل می ر(سیانید                  د( 

23 

 24                    اکسین زیاد سیتوکینین کمالف(  1

 25 زمینیالف( خیار                ب( سیب 5/0

 


