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 معاونت آموزش متوسطه

 های آموزشی متوسطه اداره تکنولوژی و گروه

 متوسطه نظرییازدهم  :پایه
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 ها در صفحۀ بعد بقیۀ سؤال

 آزمون 

 تکوینی هماهنگ

 دوم ۀمرحل

 9317اردیبهشت

بعد از ظهر : شیفت  

 ردیف سؤاالت بارم

 ذکردلیل مشخص کنید. بدوندرست یا نادرست بودن عبارات زیر را 

5/7 

 های نوری با قابلیت دریافت پرتوهای فرابنفش نیز دارد. گیرنده،دارد نوری چشم مرکبهای که گیرندهجانداری الف(

  دارد. لید هیستامینتواشد، توانایی ها ایجاد شده بای که از تغییر شکل مونوسیتهر یاخته ب(

 ، در تنظیم فشار خون نقش دارد.هورمون های بخش مرکزی غدۀ فوق کلیههیپوتاالموس، همانند  (پ

 داشته باشد.3Tبا   تواند، یاختۀ هدف مشترکمی LHهورمون  (ت

 تنۀ استخوان ران، از واحدهای سامانۀ هاورس، تشکیل یافته است. بیرونیسطح ( ث

 .داردنبر غدد شیری تأثیر پروالکتین،   برخالفج( هورمون اکسی توسین 

1 

 تکمیل کنید. ،عبارات مناسب جاهای خالی را با کلمات یا

5/7 

 شود.یدن عالیمی به یاخته شروع میکه در پی رس است اینوعی مرگ یاخته.................،  الف(

 .شود.............. گفته می... ،های گردۀ گیاهاندانهخارجی مثل های عاملبه  به عدم پاسخ دستگاه ایمنی ب(

 است. کند ای.............. از تارهای ماهیچه، ...تندای تارهای ماهیچه میوگلوبینتعداد ( پ

 شود.خورد ................. تنظیم میبا باز FSHو  LHچرخۀ تخمدان، تنظیم اوایل در ( ت

  کند.ها را از نخاع خارج میاست و پیام ................. ریشۀ شکمی عصب نخاعی (ث

    عهده دارد.ها  بهنقش مهمی در تنظیم ترشح سایر غدهشود و ............... تولید و ترشح میاز غدۀ .. آزاد کنندهج( هورمون 

 

 

2 

 مناسب را انتخاب کنید. ۀگزین

5/7 

A- کدام عبارت صحیح است.دهد. ، نشان می نورونیک دریت دنام عصبی را در شکل مقابل، هدایت پی 

 قرار دارد.                 Aدر سمت  هستهالف( 

 هستند. بسته ،کانال های نشتی سدیمی و پتاسیمی( 3طقۀ)ب( در من 

 .شوندجا می( یون سدیم و پتاسیم در جهت شیب غلظت جابه1در منطقۀ ) پ(

 .شوندنمیخالف جهت شیب غلظت منتقل  پتاسیم درهای ( یون2در منطقۀ )ت( 
3  B- باشد؟های درد، چند مورد زیر درست میدربارۀ گیرنده 

 شود.نهایت باعث تغییر پتانسیل غشا میها، در فشرده شدن پوشش پیوندی انتهای آنالف( 

 ها پتانسیل عمل ایجاد کند.تواند در آنب( مواد شیمیایی نیز می

 .دنکننمیکه سازش پیدا  هستند هایییرندهپ( گ

 بخشی از یک یاختۀ عصبی هستند. ،ت( در واقع

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



 آزمون تکوینی هماهنگ

 9317دوم اردیبهشت ۀمرحل

 بعد از ظهر : شیفت

 اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان

 معاونت آموزش متوسطه
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      (2زیست شناسی)امتحان درس: 

 رشته: علوم تجربی            

 1/2/9317 تاریخ آزمون: 

 

 نام و نام خانوادگی: نام دبیر: نام کالس: دقیقه 09مدت زمان آزمون: 
 

2 

 
 ها در صفحۀ بعد بقیۀ سؤال

 C- تواند ...........کروماتیدی است. این سلول میتک کروموزوم  23توپالسم، دارایبدن زن در پایان تقسیم سی طبیعی هاییکی از سلول 

 الف( دومین جسم قطبی باشد.

 تتراد تشکیل دهد. جفت 23لقاح با اسپرم  بعد از انجام ب( 

 ریزلولۀ پروتئینی داشته باشد.22های خود پ( در سانتریول

 است، به وجود آمده باشد.هسته بوده در DNAمولکول  44ای که دارای اووسیت اولیهت( از 

 ادامۀ

3 

D-  ................. کند.در نخستین خط دفاعی بدن شرکت می ،اسیدبا داشتن   ................. همانند 

                       معده  -ت( اشک                         پوست  -معدهپ( اشک                          -پوستب( عرق                          -مادۀ مخاطیالف( 

E- درست می باشد؟ ،، کدام گزینهسر بازوسه ۀدر مورد ساختار و مکانیسم انقباض ماهیچ 

 های کلسیم در تماس است.با یون گاهیهایی است که بخش تیره سارکومر آن، الف( هر کدام از تارهای این ماهیچه، دارای تارچه

 شوند.، به همدیگر نزدیک میZهای ، خط ADP، به اکتینهای متصل به  ATPیل ب( بعد از تبد

 شوند.می شبکۀ آندوپالسمیا انتقال فعال وارد های کلسیم بیون دو سر بازوۀ است در ماهیچ استراحتپ( وقتی که این ماهیچه در حال 

 در کمترین مقدار خود است. ،ومرسارکآن میوزین در  به میوزین یک سارکومر متصل است، طول ADPت( هرگاه 

F- دهد.نشان می ،در انسانرا زایی شکل مقابل اسپرم 

 ( نشان داده شده است کدام گزینه درست است؟1ای که با )در مورد یاخته

 کروماتیدی است. تک هایای هاپلوئید با کروموزومالف( یاخته

 است.آمده وجودبه ثانویهاز اسپرماتوسیت  2م میوزب( با تقسی

 .آمده استبه وجود ها، تمایز اسپرماتیدها و فشرده شدن هستۀ آن ازپ( 

 است.ایجاد شده اولیهاز اسپرماتوسیت های سرتولی تأثیر ترشحات یاخته ت( تحت

 .های زیر پاسخ دهیدبه پرسش

 4 ویسید.بن ؟دنچه تفاوتی دار دهندۀ مغزهای تشکیلتعداد گره از نظر، و پالناریا ملخ 5/0

15/0 

 .های چشم در زیر میکروسکوپ استشکل مقابل، برشی از الیه

 های )الف(، )ب( و )ج( را بنویسید.نام قسمت
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 4 کند؟حرکت می ،ایستایی خودبه کمک اسکلت آب دریایی چگونهعروس 5/0

 

(7) 
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 ب

 ج



 آزمون تکوینی هماهنگ
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 ها در صفحۀ بعد بقیۀ سؤال

5/0  
 )یک مورد کافی است( ه نوع مشکلی شود؟در بدن، ممکن است باعث چ گلوکاگونکاهش غیر طبیعی هورمون 

 
2 

5/0  
 را بنویسید. کورتیزولهای هورمون یکی از نقش

 
8 

15/0  دهد، جواب دهید:ژن را نشان میبا آنتی Bبا توجه به شکل مقابل که اولین برخورد لنفوسیت  

 دهد؟ ( چه نوع لنفوسیتی را نشان می1ۀ)الف( شمار

 ؟خاطره چه نقشی در ایمنی به عهده داردBب( لنفوسیت 

 

 

 
 

9 

15/0  

 های زیر پاسخ دهید:ای به پرسشدر مورد چرخۀ یاخته

 مورد کافی است(. یکاتفاقی می افتد؟))وقفۀ دوم( چه 2Gدر مرحلۀ الف( 

 

 گیرد؟در کدام مرحله صورت می DNAهمانندسازی ب( 

11 

7 

 سخ دهید:با توجه به شکل پا

 در حال انجام است؟ ،کدام مرحله از تقسیم میتوزدقیقاً الف(در این شکل،

 ؟چند کروموزوم خواهند داشتهای حاصل ، هر کدام از سلولاین تقسیم یافتن با پایانب( 

 شد، در این صورت در تقسیم میتوز وارد تقسیم میوز می به جای  پ( فرض کنید، سلول اولیه

 افتاد؟)ذکر یک مورد کافی است.(می چه اتفاقی 1فازآنا

11 

15/0  

642های پیکری یک جاندار های یاختهاگر نماد کلی مجموعۀ کروموزوم n های جنسی شد و مانند انسان دارای کروموزومباX  وY 

 باشد:

 خواهد بود؟نر  رتی این جاندار،الف( در چه صو

 های پیکری آن، چند جفت است؟ر یاختههای غیر جنسی دب( تعداد کروموزوم

12 

25/7  

 :دهدنشان می جانوری را لی تقسیم یک یاختۀ شکل مقابل یکی از مراحل اص

 ؟چه نام دارد ،شیار ایجاد شدهالف( 

 ؟شودایجاد میها کمک  کدام پروتئینبه این شیار ب( 

 

 ؟شدخواهد حاصل چه نتیجه ای  نشوداین شیار ایجاد اگر پ( 
 

 

13 

 اولین برخورد

 فعال غیر Bلنفوسیت 

 خاطره  Bلنفوسیت  (7)
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4 

 

5/0  
 شود؟ توضیح دهید. لیپوما چگونه ایجاد می

 
14 

15/0  

 .با اشاره  به شماره کروموزوم مفهوم عبارت را توضیح دهید ؟چه مفهومی داردعبارت زیر 

 ، تریوزمی کروموزمی مشاهده می شود.((نشانگان)سندرم( داون))در افراد دارای 

 

15 

7 
 مشابه یا متفاوت باشند. به نظر شما علت چیست؟ توانندقلوهای ناهمسان از نظر جنسیت، میدو

 
14 

7 

 شود: بخش فولیکولی و لوتئال تقسیم می ها  به دودانید که دورۀ جنسی تخمدانمی

 ؟الف( شروع و پایان بخش لوتئال با تشکیل چه چیزی همراه است

 

 ها دارد؟روی تخمدانئال، بیشترین تأثیر را در کدام قسمت از بخش فولیکولی و لوت FSHب( هورمون 

 

12 

7 
 گذاری چیست؟عامل اصلی تخمک

 
18 

15/0  
 چرا زنان باردار باید از مصرف هرگونه دارو، به جز با تجویز پزشک متخصص، خودداری کنند؟

 
19 

7 

 ؟افتدهر کدام از موارد زیر چه زمانی اتفاق می

 :جدار لقاحیتشکیل الف( 

 

 : آکروزوم ب( پاره شدن کیسۀ

 

21 

52/7  
 به طور کامل توضیح دهید.چیست؟  جایگزینی، در بالستوسیست)تروفوبالست(نقش الیۀ بیرونی 

 
21 

7 

 شود؟طرفی در کرم خاکی چگونه انجام میلقاح دو الف( 

 

 بنویسید. ،در لقاح خارجیرا ها مکای اطراف تخدو نقش الیۀ ژلهب( 

 

22 

20 
 مراجعه فرمایید. استان کردستانشناسی زیستگروه  االت به وبالگؤبرای دریافت راهنمای تصحیح س

  /http://kurdistanbiology.mihanblog.com                 پیروز باشید.
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 متوسطه نظری دهمیاز ۀپای

 (2شناسی) زیست نام درس:

 تجربی دهم یاز

 

1 

 

  سؤاالتکلید 
  تکوینیآزمون 

 ۀ دوممرحل

 7931اردیبهشت     

بعد از ظهر :شیفت   

 ردیف سؤاالت

 1 نمره(   52/0)هرمورددرست       نا -ج           درست   -ث         درست      -ت           درست    -پ            درست نا -ب           نادرست   -الف

 5  نمره(   52/0)هرمورد  وس )زیرنهنج(  هیپوتاالم -ج     حرکتی -ث     منفی -تکمتر       -پ     تحمل ایمنی -ب    مرگ برنامه ریزی شده -الف

A – پ                   B – 3                       C – الف                     D – پ                     E – الف                   F - 3 نمره(   52/0)هرمورد              ت 

 4 نمره(   52/0) اما مغز ملخ از چند گره(  نمره 52/0) تمغز پالناریا از دو گره عصبی تشکیل یافته اس

 2 نمره(   52/0)های عصبیآکسون یاخته              نمره(   52/0)مخروطی -ب        نمره(    52/0) استوانه ای -الف

 6  نمره(    52/0)حرکت می کند،  به سمت مخالفجانور نمره(   52/0)با فشار جریان آب به بیرون 

 جمع می شودگلیکوژن در کبد بیش از حد  –گلوکز خون به طور غیر طبیعی پایین می آید 

                  نمره(     2/0)فقط یک مورد
7 

 8                  نمره(     2/0)فقط یک مورد       گلوکز خون را افزایش می دهد.

 9 نمره(   52/0)سریع تر صورت می پذیردنمره(   52/0)تشخیص آنتی ژن ب( نمره(    52/0)فعال Bالف( لنفوسیت 

، ساخت پروتئین های مورد نیاز تقسیم افزایش پیدا می کند، ساخت عوامل مورد نیاز تقسیم در این مرحله یاخته ها آماده تقسیم می شوندالف( 

 نمرهS (52/0 ) ب( در مرحله                                             نمره(     2/0).  فقط یک موردافزایش پیدا می کند
10 

 نمره(  52/0) کروموزوم 4نمره(                                                                ب(  52/0) پروفازالف( 

 کوتاه می شوند کروموزوم ها به سمت قطبین حرکت می کنند، رشته های دوککروموزوم های هم ساخت)همتا( از هم جدا می شوند،  پ(

                 نمره(    2/0)فقط یک مورد    

11 

 نمره( 2/0)     .باشد XYدرصورتی که کروموزوم های جنسی آن الف( 

 نمره( 52/0)جفت   31ب( 
15 

 13 نمره( 2/0)یاختۀ حاصل دو هسته ای خواهد شد پ(       نمره(  2/0) اکتین ومیوزینب(                   نمره(     52/0) حلقه انقباضیالف( 

 14  نمره(  52/0)و توده یاخته ایجاد می شودنمره(  52/0)یاخته های چربی تکثیر شده 

 12 نمره( 52/0)دارند 51شماره  نمره(  52/0)کروموزوم 3این افراد  نمره(  52/0)یعنی یاخته های پیکری

تخم های حاصل از هر کدام و در   نمره(  52/0)،به صورت جداگانه هستند  نمره(  52/0)و دو تخمک  نمره( 52/0)چون حاصل لقاح دو اسپرم 

  نمره(  52/0)نتیجه جنین های حاصل ممکن است متفاوت یا مشابه باشند
16 

 الف( شروع با تشکیل جسم زرد و پایان با تشکیل جسم سفید

 ابتدای فولیکولی و انتهای لوتئال ب(
17 
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 تجربی دهم یاز

 

5 

 

  سؤاالتکلید 
  تکوینیآزمون 

 ۀ دوممرحل

 7931اردیبهشت     

بعد از ظهر :شیفت   

 18 نمره( 2/0) که در اثر افزایش ترشح استروژن رخ می دهد.نمرهLH (2/0 )شدن زیاد 

 19  .داشته باشند نمره( 52/0)تأثیر زیان آور نمره( 52/0جنین ) و روی رشد و نمو نمره( 52/0)عبور کنندزیرا بعضی از داروها می توانند از جفت 

 نمره(  یا ضمن لقاح 52/0)وسیتبا غشای اونمره(  52/0)الف( ضمن ادغام غشای اسپرم 

 نمره( 52/0)از الیۀ خارجی اووسیت نمره(  52/0)ب( در حین عبور اسپرم
50 

و حفره ای نمره(  52/0)را تخریب کردهنمره(  52/0)که یاخته های جدار رحمنمره(  52/0)آنزیم های هضم کننده ای را ترشح می کنند الف( 

 نمره(   52/0گیرد)ای میست در آن جسیکه بالستونمره(  52/0)ایجاد می کنند
51 

 نمره( 2/0).اسپرم های هر کدام تخمک های دیگری را بارور می سازدالف( 

 نمره(   52/0) گیرد.مورد استفاده جنین قرار می و سپس به عنوان غذانمره( 52/0)کندر عوامل نامساعد محیطی محافظت میابتدا از جنین در برابب( 
55 
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