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ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر نمایید. 1

 باشند. ........................... بلند و .......................... کوتاه میهای ........................... دارای های حرکتی همانند نورونالف( نورون

 برد. های ترشح کنندة ...................... در جزایر النگرهانس را از بین میب( در دیابت نوع ............... دستگاه ایمنی یاخته

وجود دارد که حدود ...............دور اطراف ....................مولکول هیستون پیچیده ج( در هر نوکلئوزوم یک مولکول .................... 

 است. 

های .............. و های ........................ و ........................ و چرخة رحمی تحت تاثیر هورموند( چرخة تخمدانی تحت تاثیر هورمون

 شوند. نظیم می......................... ت

 کند. ه( الیة خارجی ................. در دانة غالت، تحت تاثیر هورمون جیبرلین در زمان رویش دانه، آنزیم .................... ترشح می
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 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. 2

 (5/0الف( تفاوت هدایت و انتقال پیام عصبی را بنویسید )

 

 (55/0گوش را به ترتیب )از خارج به داخل( نام ببرید. )ب( سه استخوانچة 

 

 (55/0مورد() 3کنند؟ )ها کمک میها، به کنار یکدیگر ماندن استخوانج( چه اجزایی در مفصل

 

شوند، را به ترتیب نام هایی در زیر حنجره ترشح مید( هورمون افزایش دهنده و هورمون کاهش دهندة کلسیم خون که از غده

 (.5/0)ببرید 

 

 (5/0شود؟ )های گیاهی به چه شکلی انجام میه( تقسیم سیتوپالسم در یاخته

 

3 

های مژکی )انقباض/انبساط( و عدسی چشم )افزایش قطر/کاهش قطر( را هنگام دیدن اجسام دور و نزدیک، به وضعیت ماهیچه 3

 ترتیب در جدول زیر مشخص نمایید. 

 اجسام نزدیک اجسام دور 

   ماهیچة مژکیوضعیت 

   وضعیت عدسی چشم

 

 

1 

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

 یازدهم تجربی مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 سعادت آبادسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 98-97سال تحصيلی  دومنوبت آزمون ترم 

 2زیست نام درس: 

 سروش صفا نام دبیر:

 30/8011 / 81 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 1:  33  ساعت امتحان:

 دقیقه 57مدت امتحان : 



 مورد را نام ببرید.  3کنند؟ ها عمل میپادتن ها به چند روش بر علیه میکروب 4

 

 

 

55/0 

 تارهای تند و کند را از نظر میزان میوگلوبین، سرعت انقباض و ماندگاری انقباض با یکدیگر مقایسه کنید. 5
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 ها را بنویسید. نقش این هورمون 2کند؟ هایی ترشح میچه هورمونبخش مرکزی غدة فوق کلیه  6

 

 

 

55/0 

شوند؟ صحت انجام این امر در کدام نقطة وارسی های دوک متصل میای از تقسیم میتوز به رشتهها در چه مرحلهکروموزوم 5

 شود؟بررسی می
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 هر مجموعه بیشتر است؟ هایتعداد کروموزومو در کدام گروه  هاانواع کروموزومدر کدام گروه  8
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 گذارند. های بیضه تاثیر میهای محرک جنسی را نام برده و بنویسید هر کدام بر کدام سلولهورمون 9

 

 

 

1 

 دو تفاوت تومور خوش خیم و بدخیم را بنویسید.  10
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 با توجه به نمودار مقابل به سواالت زیر پاسخ دهید:   11

 دهد؟الف( نمودار مقابل مراحل ترشح چه هورمونی را نشان می

 

 به ترتیب مربوط به چه روزهایی از چرخة جنسی  Bو  Aب( حروف 

 زنان هستند؟

 افزایش ترشح، چه اثری دارد؟باشد؟ این چه می Cج( علت افزایش مجدد هورمون در نقطة 

 

 باشد؟ این کاهش چه اثری دارد؟چه می Dد( علت کاهش هورمون در نقطة 

 

 چه پیامدی دارد؟ Bه( افزایش این هورمون در نقطة 

2 

A) 3n = 12  B) 2n = 12 

C) 2n = 8  D) 4n = 12 

A

A 

B 
C 

D 



 نمره 23جمع بارم : 

 آیند؟ های همسان و غیر همسان به ترتیب به چه علتی بوجود میدوقلو 12
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 آیند؟ )در اثر بکر زایی یا لقاح تخمک با اسپرم(چگونه بوجود میزنبور ماده و زنبور نر، هر کدام  13
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 منبع تغذیة جنین انسان را در مراحل زیر بنویسید: 14

 الف( لقاح تا جایگزینی: ......................                               ب( هنگام جایگزینی: ..........................
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 نقش سرخرگ و سیاهرگ بند ناف را بنویسید.  15
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 ها را بیان کنید:ایای ها و دو لپهنقش لپه در تک لپه 16

 

 

 

5/0 

 هر یک از موارد زیر، حاصل عمل کدام هورمون گیاهی است؟ 15

 .................... ها:های هوایی: ...................                      ب( رسیدن میوهالف( بسته شدن روزنه

 

 ها: .................ها: ..................                                        د( افزایش طول و تعداد سلولج( درشت شدن میوه

 

1 

 های دفاع شیمیایی در گیاهان را نام ببرید.دو مورد از مکانیسم 18
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 تفاوت رشد روزمینی و زیر زمینی را بنویسید و برای هر یک، مثالی بزنید.  19

 

 

 

1 

 نحوة تشکیل کیسة رویانی در نهاندانگان را بنویسید. 20
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 

1 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر نمایید.

 باشند. کوتاه میدندریت بلند و آکسون دارای  رابط های های حرکتی همانند نورونالف( نورون

 برد. در جزایر النگرهانس را از بین میانسولین های ترشح کنندة دستگاه ایمنی یاخته 1ب( در دیابت نوع 

 مولکول هیستون پیچیده است.  8دور اطراف  2وجود دارد که حدود  DNAج( در هر نوکلئوزوم یک مولکول 

-تنظیم میپروژسترون و استروژن  های و چرخة رحمی تحت تاثیر هورمون  FSHو   LHهای تاثیر هورموند( چرخة تخمدانی تحت 

 شوند. 

 کند. ترشح میآمیالز در دانة غالت، تحت تاثیر هورمون جیبرلین در زمان رویش دانه، آنزیم آندوسپرم ه( الیة خارجی 

2 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

 (5/0و انتقال پیام عصبی را بنویسید ) الف( تفاوت هدایت

 هدایت پیام در داخل نورون و انتقال بین نورون و سلول پس سیناپسی است. 

 (55/0ب( سه استخوانچة گوش را به ترتیب )از خارج به داخل( نام ببرید. )

 چکشی، سندانی، رکابی

 (55/0مورد() 3کنند؟ )ها کمک میها، به کنار یکدیگر ماندن استخوانج( چه اجزایی در مفصل

 زردپی، رباط و کپسول مفصلی

شوند، را به ترتیب نام هایی در زیر حنجره ترشح مید( هورمون افزایش دهنده و هورمون کاهش دهندة کلسیم خون که از غده

 هورمون پاراتیروئید و کلسی تونین(. 5/0ببرید )

 ( 5/0شود؟ )ام میهای گیاهی به چه شکلی انجه( تقسیم سیتوپالسم در یاخته

 باشند.هایی از جسم گلژی که محتوی مواد تیغة میانی میتوسط ریزکیسه

 

3 

های مژکی )انقباض/انبساط( و عدسی چشم )افزایش قطر/کاهش قطر( را هنگام دیدن اجسام دور و نزدیک، به وضعیت ماهیچه

 ترتیب در جدول زیر مشخص نمایید. 

 اجسام نزدیک اجسام دور 

 انقباض انبساط ماهیچة مژکیوضعیت 

  افزایش قطر کاهش قطر وضعیت عدسی چشم

4 

 مورد را نام ببرید.  3کنند؟ ها عمل میپادتن ها به چند روش بر علیه میکروب

 فعال کردن ماکروفاژها –رسوب دادن  –غیرفعال کردن 

 

 

5 
 ماندگاری انقباض با یکدیگر مقایسه کنید.تارهای تند و کند را از نظر میزان میوگلوبین، سرعت انقباض و 

 ماندگاری انقباض کم  –سرعت انقباض سریع  –تار تند: میوگلوبین کم 

 ماندگاری انقباض زیاد –سرعت انقباض کم  –تار کند: میوگلوبین زیاد 

6 
 ها را بنویسید. نقش این هورمون 2کند؟ هایی ترشح میبخش مرکزی غدة فوق کلیه چه هورمون

 افزایش فشار خون، افزایش ضربان قلب، افزایش قند خون -نفرین و نوراپی نفرین پیا

5 

شوند؟ صحت انجام این امر در کدام نقطة وارسی بررسی های دوک متصل میای از تقسیم میتوز به رشتهها در چه مرحلهکروموزوم

 شود؟می

 در نقطة وارسی متافازی –در مرحلة پرومتافاز 

 

 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سعادت آباد  پسرانه سرای دانش واحد دولتیغیر  دبیرستان
 98-97سال تحصيلی  دومسؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

 2زیست نام درس: 

 سروش صفا نام دبیر:

 30/8011/  81 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 1:  33  ساعت امتحان:

 دقیقه 57مدت امتحان : 

 



 

8 

 هر مجموعه بیشتر است؟ هایتعداد کروموزومو در کدام گروه  هاانواع کروموزومدر کدام گروه 

 

  Bو تعداد هر مجموعه در  Dانواع در

 

9 
 گذارند. های بیضه تاثیر میهای محرک جنسی را نام برده و بنویسید هر کدام بر کدام سلولهورمون

LH های بینابینی بر سلول 

FSH های الیدیگبر سلول 

10 
 دو ویژگی تومور خوش خیم را بنویسید. 

 رساندهای اطراف آسیب نمیتومور خوش خیم معموال به بافت

 تومور خوش خیم توانایی دگر نشینی یا متاستاز را ندارد.  

11 

 با توجه به نمودار مقابل به سواالت زیر پاسخ دهید:  

 دهد؟الف( نمودار مقابل مراحل ترشح چه هورمونی را نشان می

 استروژن

 به ترتیب مربوط به چه روزهایی از چرخة جنسی  Bو  Aب( حروف 

 13و  10روز زنان هستند؟ 

 ش ترشح، چه اثری دارد؟باشد؟ این افزایچه می Cج( علت افزایش مجدد هورمون در نقطة 

 شود. موجب افزایش ضخامت و رگهای خونی الیة داخلی رحم می –فعالیت جسم زرد 

 باشد؟ چه می Dد( علت کاهش هورمون در نقطة 

 تحلیل جسم زرد 

 شود.می 14در روز  FSHو  LHموجب افزایش چه پیامدی دارد؟  Bه( افزایش این هورمون در نقطة 

12 
 آیند؟ و غیر همسان به ترتیب به چه علتی بوجود می های همساندوقلو

 های در حال تقسیم تخمهمسان در اثر جدا شدن سلول

 غیرهمسان در اثر لقاح دو سلول تخم با دو اسپرم

13 
 آیند؟ )در اثر بکر زایی یا لقاح تخمک با اسپرم(زنبور ماده و زنبور نر، هر کدام چگونه بوجود می

 قاح تخمک با اسپرم و زنبور نر در اثر بکرزاییزنبور ماده در اثر ل

14 
 منبع تغذیة جنین انسان را در مراحل زیر بنویسید:

 های تخریب شدة دیوارة رحمیاختهب( هنگام جایگزینی: اندوختة غذایی سلول تخم                               الف( لقاح تا جایگزینی: 

15 
 نقش سرخرگ و سیاهرگ بند ناف را بنویسید. 

 رساند. رساند و سیاهرگ بند ناف، خون روشن را از مادر به جنین میسرخرگ بندناف خون تیرة جنینی را به جفت می

16 
 ها را بیان کنید:ایای ها و دو لپهنقش لپه در تک لپه

 ها: انتقال مواد غذایی از آندوسپرم به رویانایدر تک لپه

 فتوسنتز به هنگام رویش –ها: جذب آندوسپرم ایدر دولپه

15 
 هر یک از موارد زیر، حاصل عمل کدام هورمون گیاهی است؟

 اتیلنها: ب( رسیدن میوهآبسیزیک اسید                      های هوایی: الف( بسته شدن روزنه

 سیتوکینینها: د( افزایش طول و تعداد سلولاکسین و جیبرلین                                        ها: ج( درشت شدن میوه

18 
 های دفاع شیمیایی در گیاهان را نام ببرید.دو مورد از مکانیسم

 ترشح صمغ در محل آسیب

 ترشیح ترکیبات سیانید دار

19 
 تفاوت رشد روزمینی و زیر زمینی را بنویسید و برای هر یک، مثالی بزنید. 

 ها از خاک خارج شده و فتوسنتز می کننددر رشد روزمینی لپه

 مانند. ها در خاک باقی میدر رشد زیرزمینی لپه

20 
 نحوة تشکیل کیسة رویانی در نهاندانگان را بنویسید.

سلول باقی مانده و  4کند. سپس یکی از این سلول هاپلوئید ایجاد می 4خورش میوز انجام داده و های پارانشیم ابتدا یکی از سلول

 کند. با سه میتوز متوالی، کیسة رویانی را ایجاد می

A) 3n = 12  B) 2n = 12 

C) 2n = 8  D) 4n = 12 

A

A 

B 
C 

D 


