


 جمهوری اسالمی ایران

 وزرات آموزش و پرورش

 آموزش و پرورش شهر تهرانکل اداره 

 وحدغیردولتی مُدبیرستان 

 نام و نام خانوادگی :

 یازدهم پایه :

 علوم تجربی رشته :

 دومنوبت متحانات ا

  2زیست شناسی 

 حیدریآقای  نام دبیر :

  1398 / 03/  11 تاریخ امتحان :

 دقیقه 90  زمان پاسخگویی :
 

 

 

 بارم سواالت ردیف

  شود.یاست دچار اختالل م یدهد یبآنان آس که ...................... یحافظه افراد( الف 1

 .با افزایش قند خون هورمون ........................... قند خون را پایین می آورد( ب

 ................................. است. یجهشود که نتیانجام م یاختهچرخه  Sها در مرحله کروموزومو برابر شدن ( دپ

 گل دادن بعضی گیاهان وابسته به طول شب و روز نیست. چنین گیاهانی را .......................... می نامند.( ت

1 

 کنید.درست یا نادرست بودن هر یک از عبارات زیر را مشخص  2

 مقدار میوگلوبین تارهای کند از تارهای تند کمتر است.( الف

 کنند.یآن مبارزه م اانگل ب یخود رو یهادانه یختنها با رینوفیلائوز( ب

 .یردگیهسته صورت م یمتقس ینزکیتوس آینددر فر( پ

 .شودیم یدتول یه در مادگدگامت نر در پرچم و گامت ما یاهانهمواره در گ( ت

1 

 گزینه صحیح را در هر مورد مشخص کنید. 3

 ؟است یفاقد گره عصب ینهکدام گزالف( 

 یدره( ۴ ملخ( 3 یاالنارپ( 2 زنبور( 1

 باشد.یتر از.................. م...................... کوتاه ی.............. برخالف .................... دارای بعص ةاختیب( 

 آکسون -یتدندر -رابط -یحس( 2 آکسون -یتدندر -یحرکت -یحس( 1

 آکسون -یتدندر -یحس -یحرکت( ۴ آکسون -یتدندر -یابط حرکت( ر3

 ...................یاهان همه گ( پ

 .دهندیبار گل م یکفقط  ی،لف( ع2 .دو ساله هستند یاساله  یک ی،علف( 1

 .دهندیم یوهسال گل، دانه و م چند ساله، هر( ۴ .دارند یشیساله در سال اول، رشد رو دو یاهانگ( 3
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 ید.پاسخ کوتاه ده یرسواالت ز به ۴

 کجاست؟ ینتوس یمحل ساخت هورمون اکس( الف

 هستند؟ یایرندهچه نوع گ یچشائ یرندهگ یهاب( یاخته

 ؟ها چه نام داردی مویرگهای سفید از دیوارهفرآیند عبور گویچه( پ

 از چشم قرار دارند؟ یهدر کدام ال ینور یرندهگ( ت

1 

 چرا هدایت پیام عصبی در رشته های میلین دار بسیار سریع تر از رشته های بدون میلین، اما هم قطر است؟ 5
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 اند؟یها از چه جنسپادتنالف(  6
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 حیدریآقای  نام دبیر :

  1398 / 03/  11 تاریخ امتحان :

 دقیقه 90  زمان پاسخگویی :
 

 

 

 ژن دارند؟ یاتصال به آنت یبرا یگاهچند جا( ب

 

 منظور از بافت برداری چیست؟ 7
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 های تیروئیدی را نام ببرید.هورمون  8
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 گردد؟یم یهته یبا چه اهداف یوتیپکار 9
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 مورد( وبرساند؟ )د یبسالم بدن ممکن است آس یهایاختهبه کدام  یدرمان شیمی 10
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واژه  یک)توجه  .یسیددارد شماره آن را داخل مربع بنو یها ارتباط منطقاز گزاره یکیها با از واژه یکهر یرجدول ز در 11

 است( یاضاف

 گزاره واژه

 الن و پالسمودسم -1

 یوزینم و یناکت -2

 پروفاز -3

 ینترفازا-۴

 متافاز -5

 )شودیم یدهد یجانوریتوکینز یاختة س انقباضی در حلقه الف. 

 شوندیم یگذار یهپا یاهیگ یاخته یوارهساختارها در هنگام ساخت د ب( این. 

 )شوندیم یدنقابل د یکروسکوپبا م یجها به تدرمرحله کروموزوم یندر ا پ. 

  )د.انیدیتک کرومات یتوزمرحله از م ینمرحله بعد از ا ینها در اکروموزومت 
 

1 

 .یدپاسخ ده یرز یهاتوجه به شکل به پرسش با 12

  دهد؟یرا نشان م یوزم یمکدام مرحله تقس یقاًکل دقالف( ش

 

 شوند؟یهمتا از هم جدا م یهاکروموزوم یوز،م یممرحله از تقسدر کدام ب( 

 

 یسید.را بنو یهاول یهابا توجه به شکل، قبل از شروع تقسیم میوز، تعداد کروموزومپ( 

 

 مرحله چه نام دارد؟ ینمرحله قبل از ات( 

1 

 یضهب یهانقش کدام سلول یخوار یگانهبه همراه ب یجنس یهایاخته یهترشح هورمون تستوسترون و تغذ یببه ترت 13

 ؟است
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 دارد؟ یچه نقش یزراهیم یازیپ غده 1۴
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 در کدام بخش از دستگاه تولید مثلی مرد، اسپرم ها توانایی حرکت کردن را بدست می آورند؟الف(  15

 

 ساز به وجود می آید؟ اسپرماتوسیت اولیه، از تقسیم میتوز کدام یاخته ها در دیواره داخلی لوله های اسپرمب( 
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 وظایف دستگاه تولید مثل مرد را بنویسید. 16

 

 

1 

 منظور از لقاح خارجی چیست؟ 17
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  :یدپاسخ ده هاتوجه به شکل با 18

 یسید؟را بنو ۴نام بخش « الف»شکل  درالف( 

 یسید.را بنو« الف»شکل  2از عوامل مؤثر در حرکت تخمک، در طول شماره  ( یکیب
 

 یسید.را بنو« ب»شکل  1بخش  نامپ( 

 

 شود؟یم ینتأم« ب»حرکت دم اسپرم توسط کدام شماره شکل  یالزم برا یانرژ (ت

 

1 

 داشته باشد؟ یدبا ییهایژگیشود چه ویک از آن گرفته میوندکه پ یاهیزدن گ یوندپ در 19
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 یست؟گرده نهاندانگان چ ةلول یجادا علت 20
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 گل دو جنسی و گل تک جنسی را تعریف کنید؟ 21

 

 

1 

1

۴
3
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 شود؟ یم یجادبدون دانه ا یوهچگونه م 22
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 یید؟نما یفرا تعر نورگرائی 23
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 کند؟یم یانرا ب یاهیهورمون گ کدام نقش یراز موارد ز هریک 2۴

 :بزرگ شدن میوهالف( 

 

 :مانع رویش دانه در شرایط نامساعدب(
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 نارس را زودرس کرد؟ یهایوهتوان میم چگونه 25
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 لوله گرده از رشد کدام یاختة دانه گرده رسیده تشکیل می شود؟      26

 

5/0 

 ؟شودیگرده افشان م یچگونه مانع حمله مورچه به زنبورها یاآکاس گیاه 27

 

 

1 

 های رایج درمان سرطان را نام ببرید.روش 28
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و  ینهمان کال در حضور مقدار متفاوت اکس یا یافتهن یزتما یاختهتوده  یکو ساقه را از  یشهر یزدر شکل روبرو تما 29

 . دهدیکشت نشان م یطدر مح ین،کن یتوس

اکسین کم
سیتوکینین زیاد

اکسین زیاد
 سیتوکینین کم

 یرید؟گ یم یایجهشکل چه نت ینا از
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  آلکالوئیدها چه نقشی در گیاهان دارند؟ 30
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 20 موفق باشید

 



 

 بسمٍ تعالی (2زیست شناسی )درس: 

 دبیرستان غیرديلتی شُیذ مًحذ
 وام:  

 وام خاوًادگی:
 تجربی :رشتٍ

 ثبرم )خرداد ماه( دومنوبت  ديرٌ ديم متًسطٍ ازدهمیپایٍ  دقیقه 09مذت آزمًن:  ردیف
 

 1  غفحِ 

 

  ضَد. یاسز دچبر اخشالل ه یذُد یتآًبى آس .کامپ هیپوکِ  یحبفظِ افزاد( الف 1

 .قٌذ خَى را دبییي هی آٍرد.. اًسَلیيثب افشایص قٌذ خَى َّرهَى ..( ة

 . اسز.یّوبًٌذ سبس ... یدِضَد کِ ًش یاًدبم ه یبخشِچزخِ  Sّب در هزحلِ  ٍ ثزاثز ضذى کزٍهَسٍم( دح

 هی ًبهٌذ. ثی سفبٍرگل دادى ثؼضی گیبّبى ٍاثسشِ ثِ عَل ضت ٍ رٍس ًیسز. چٌیي گیبّبًی را ..( ر

1 

 درست یا وادرست بًدن َر یک از عبارات زیر را مشخص کىیذ. 2

 ؽهقذار هیَگلَثیي سبرّبی کٌذ اس سبرّبی سٌذ کوشز اسز.( الف

 ظ کٌٌذ. یآى هجبرسُ ه باًگل ث یخَد رٍ یّب داًِ یخشيّب ثب ر یٌَفیلائَس( ة

 ؽ سیشَدالسن ًِ ّسشِ .یزدگ یّسشِ غَرر ه ینسقس یٌشکیشَس آیٌذدر فز( ح

 یبّبىگ ۀؽ در ًْبًذاًگبى ًِ ّو .ضَد یه یذسَل یُ در هبدگدگبهز ًز در دزچن ٍ گبهز هب یبّبىّوَارُ در گ( ر

1 

 را در َر مًرد مشخص کىیذ.گسیىٍ صحیح  3

 ؟اسز یفبقذ گزُ ػػج یٌِکذام گشالف( 

 یذرّ( 4 هلخ( 3 یبالًبرد( 2 سًجَر( 1

 ثبضذ. یسز اس.................. ه ...................... کَسبُ ی.............. ثزخالف .................... دارای ػػ ۀبخشیة( 

 آکسَى -یزدًذر -راثظ -یحس( 2 آکسَى -یزدًذر -یحزکش -یحس( 1

 آکسَى -یزدًذر -یحس -یحزکش( 4 آکسَى -یزدًذر -یاثظ حزکش( ر3

 ...................یبّبى ّوِ گ( ح

 .دٌّذ یثبر گل ه یکفقظ  ی،لف( ػ2 .دٍ سبلِ ّسشٌذ یبسبلِ  یک ی،ػلف( 1

 .دٌّذ یه یٍَُ هسبل گل، داًِ  چٌذ سبلِ، ّز( 4 .دارًذ یطیسبلِ در سبل اٍل، رضذ رٍ دٍ یبّبىگ( 3
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 یذ.پاسخ کًتاٌ دَ یرسًاالت ز بٍ 4

 ّیذَسبالهَط کدبسز؟ یيسَس یهحل سبخز َّرهَى اکس( الف

 یویبئیض ّسشٌذ؟ یا یزًذُچِ ًَع گ یچطبئ یزًذُگ یّب ة( یبخشِ

 دیبدذس ؟ّب چِ ًبم دارد ی هَیزگ ّبی سفیذ اس دیَارُ فزآیٌذ ػجَر گَیچِ( ح

 یِضجک اس چطن قزار دارًذ؟ یِدر کذام ال یًَر یزًذُگ( ر

1 

 چزا ّذایز دیبم ػػجی در رضشِ ّبی هیلیي دار ثسیبر سزیغ سز اس رضشِ ّبی ثذٍى هیلیي، اهب ّن قغز اسز؟ 5

 سیزا دیبم ػػجی اس یک گزُ ثِ گزُ ی دیگز ثِ غَرر حْطی حزکز هی کٌذ.
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 دزٍسئیٌیاًذ؟ یّب اس چِ خٌس دبدسيالف(  6

 

 خبیگبُ دٍ صى دارًذ؟ یاسػبل ثِ آًش یثزا یگبُچٌذ خب( ة
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هطکَک ثِ سزعبى  رٍضی اسز کِ در آى، سوبم یب ثخطی اس ثبفز سزعبًی یبهٌظَر اس ثبفز ثزداری چیسز؟ 7

 کٌذ. یآسهبیص خَى ثِ ایي ضٌبسبیی کوک هثزداضشِ هی ضَد. 
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 نام: 

 وام خاوًادگی:

 بسمه تعالی

 دبیرستان غیرديلتی شُیذ مًحذ

 

 (2زیست شناسی )درس: 

 تجربی :رشتٍ

 ثبرم )خرداد ماه( دومنوبت  ديرٌ ديم متًسطٍ ازدهمیپایٍ  دقیقه 09مذت آزمًن:  ردیف
  

 2  غفحِ

 

 

 ّسشٌذ T3  ٍT4 یدار ثِ ًب هْب یذدٍ َّرهَى  یزٍئیذیس یَّرهَى ّب َّرهَى ّبی سیزٍئیذی را ًبم ثجزیذ. 8
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 کزٍهَسٍهی ّبی ٌّدبری ًب سطخیع 2 ّب کزٍهَسٍم سؼذاد سؼییي 1 گزدد؟ یه یِسْ یثب چِ اّذاف یَسیخکبر 9
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  هَرد( ٍثزسبًذ؟ )د یتسبلن ثذى هوکي اسز آس یّب یبخشِثِ کذام  یدرهبً ضیوی 10

 گَارش هَ ٍ دَضص دسشگبُ یبسهغش اسشخَاى د
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 یک)سَخِ  .یسیذدارد ضوبرُ آى را داخل هزثغ ثٌَ یّب ارسجبط هٌغق اس گشارُ یکیّب ثب  اس ٍاصُ یکّز یزخذٍل س در 11

 اسز( یٍاصُ اضبف

 گشارُ ٍاصُ

 الى ٍ دالسوَدسن -1

 یَسیيه ٍ یياکش -2

 دزٍفبس -3

 یٌشزفبسا-4

 هشبفبس -5

 )2.ضَد یه یذُد یخبًَریشَکیٌش یبخشۀ س اًقجبضی در حلقِ  الف 

 )1.ضًَذ یه یگذار یِدب یبّیگ یبخشِ یَارُسبخشبرّب در ٌّگبم سبخز د ایي ة 

 )3.ضًَذ یه یذىقبثل د یکزٍسکَحثب ه یحّب ثِ سذر هزحلِ کزٍهَسٍم یيدر ا ح 

  )5ذ.اً یذیسک کزٍهبس یشَسهزحلِ اس ه یيهزحلِ ثؼذ اس ا یيّب در ا کزٍهَسٍمر 
 

1 

 .یذدبسخ دّ یزس یّب سَخِ ثِ ضکل ثِ دزسص ثب 12

 2آًبفبس دّذ؟ یرا ًطبى ه یَسه ینکذام هزحلِ سقس یقبًکل دقالف( ض

 

 1آًبفبس ضًَذ؟ یّوشب اس ّن خذا ه یّب کزٍهَسٍم یَس،ه یندر کذام هزحلِ اس سقسة( 

 

 کزٍهَسٍم8یسیذ.را ثٌَ یِاٍل یّب کزٍهَسٍمثب سَخِ ثِ ضکل، قجل اس ضزٍع سقسین هیَس، سؼذاد ح( 

 

 2هشبفبسهزحلِ چِ ًبم دارد؟ یيهزحلِ قجل اس ار( 

1 

 یّب ًقص کذام سلَل یخَار یگبًِثِ ّوزاُ ث یخٌس یّب یبخشِ یِسزضح َّرهَى سسشَسشزٍى ٍ سغذ یتثِ سزس 13

 سزسَلی- ثیٌبثیٌی ؟اسز یضِث
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 دارد؟ یچِ ًقط یشراّیه یبسید غذُ 14

 سزضحبر قلیبیی ٍرٍاى کٌٌذُ ای ثِ هدزای هیشراُ اضبفِ هی کٌذ
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 در کذام ثخص اس دسشگبُ سَلیذ هثلی هزد، اسذزم ّب سَاًبیی حزکز کزدى را ثذسز هی آٍرًذ؟الف(  15

 ادیذیذین

 ٍخَد هی آیذ؟اسذزهبسَسیز اٍلیِ، اس سقسین هیشَس کذام یبخشِ ّب در دیَارُ داخلی لَلِ ّبی اسذزم سبس ثِ ة( 
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 بسمٍ تعالی (2زیست شناسی )درس: 

 دبیرستان غیرديلتی شُیذ مًحذ
 وام:  

 وام خاوًادگی:
 تجربی :رشتٍ

 ثبرم )خرداد ماه( دومنوبت  ديرٌ ديم متًسطٍ ازدهمیپایٍ  دقیقه 09مذت آزمًن:  ردیف
 

 3  غفحِ 

 

 اسذزهبسَگًَی

 ٍظبیف دسشگبُ سَلیذ هثل هزد را ثٌَیسیذ. 16

اًشقبل اسذزم ّب ثِ خبرج اس  3ایدبد هحیغی هٌبست ثزای ًگْذاری اس اسذزم ّب 2سَلیذ یبخشِ ّبی خٌسی ًز  1

 سَلیذ َّرهَى خٌسی هزداًِ  4ثذى

 

1 

 هٌظَر اس لقبح خبرخی چیسز؟ 17

 گبهز ّبی خَد را در آة هی ریشًذ ٍ لقبح در آة غَرر هی گیزد.در ایي رٍش،ٍالذیي 
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  :یذدبسخ دّ ّب سَخِ ثِ ضکل ثب 18

 سخوذاىیسیذ؟را ثٌَ 4ًبم ثخص « الف»ضکل  درالف( 

را « الف»ضکل  2اس ػَاهل هؤثز در حزکز سخوک، در عَل ضوبرُ  ( یکیة

 داخل لَلِ رحن یهضک ّب 2لَلِ رحن  یاثشذا یسٍائذ اًگطش 1 یسیذ.ثٌَ
 

 )آکريزيم( ته تارَک یسیذ.را ثٌَ« ة»ضکل  1ثخص  ًبمح( 

 

 یيسأه« ة»حزکز دم اسذزم سَسظ کذام ضوبرُ ضکل  یالسم ثزا یاًزص (ر

 سٌِ 3 ضَد؟ یه

 

1 

 داضشِ ثبضذ؟ یذثب ییّب یضگیضَد چِ ٍ یک اس آى گزفشِ هیًَذکِ د یبّیسدى گ یًَذد در 19

 یٍ ضَر یثب خطک یسبسگبر 2 یبّیگ یّب یوبریهقبٍهز ًسجز ثِ ث 1
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 یسز؟گزدُ ًْبًذاًگبى چ ۀلَل یدبدا ػلز 20

 ًذارد حزکشی ٍسیلۀ ًز گبهز چَى
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 گل دٍ خٌسی ٍ گل سک خٌسی را سؼزیف کٌیذ؟ 21

 ّْب حلق ایي اس یکی فقظ کِ آًْبیی ٍ جىسی دي گل ثبضٌذ، داضشِ را هبدگی ٍ دزچن حلقۀ دٍ ّز کِ لْبیی گ

 ًبهٌذ هی جىسی تک گل دارًذ، را

1 

 رضذ هزاحل سکویل اس قجل رٍیبى 2 ًگیزد غَرر سخوشا ٍ اسذزم لقبح 1ضَد؟  یه یدبدثذٍى داًِ ا یَُچگًَِ ه 22

 .ثویزد خَد ًٍوَ

 

5/0 

 هی ًبهٌذ. وًرگرایی را خبًجِ یک ًَر ثِ دبسخ در گیبُ ّبی اًذام دار خْز رضذ ییذ؟ًوب یفرا سؼز ًَرگزائی 23
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 کٌذ؟ یه یبىرا ث یبّیَّرهَى گ کذام ًقص یزاس هَارد س ّزیک 24

 خیجزلیي اکسیي:ثشرگ ضذى هیَُالف( 

 

 آثسیشیک اسیذ:هبًغ رٍیص داًِ در ضزایظ ًبهسبػذة(
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1

4
3

2

(الف)ضکل 

1 3
2

(ة)ضکل 



 نام: 

 وام خاوًادگی:

 بسمه تعالی

 دبیرستان غیرديلتی شُیذ مًحذ

 

 (2زیست شناسی )درس: 

 تجربی :رشتٍ

 ثبرم )خرداد ماه( دومنوبت  ديرٌ ديم متًسطٍ ازدهمیپایٍ  دقیقه 09مذت آزمًن:  ردیف
  

 4  غفحِ

 

 ًبرط را سٍدرط کزد؟ یّب یَُسَاى ه یه چگًَِ 25

 اسیلي دارای خَ در دادى قزار ثب
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 لَلِ گزدُ اس رضذ کذام یبخشۀ داًِ گزدُ رسیذُ سطکیل هی ضَد؟      26

 یبخشِ ی رٍیطی
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 ؟ضَد یگزدُ افطبى ه یچگًَِ هبًغ حولِ هَرچِ ثِ سًجَرّب یبآکبس گیبُ 27

 اس هبًغ ّب هَرچِ دادى فزاری ثب کِ ضَد هی سَلیذٍهٌشطز ضیویبیی سزکیت ًَػی گیبُ ّبی گل ضذى ثبس ٌّگبم

 ضَد هی گزدّبفطبى ی ّب سًجَر ضذى خَردُ

 

1 

 ّبی رایح درهبى سزعبى را ًبم ثجزیذ. رٍش 28

 .اسز ٍدرهبًی دزر ٍ یذرهبًی ضین خزاحی، ضبهل سزعبى درهبى رایح ّبی رٍش
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 یيّوبى کبل در حضَر هقذار هشفبٍر اکس یب یبفشًِ یشسوب یبخشِسَدُ  یکٍ سبقِ را اس  یطِر یشدر ضکل رٍثزٍ سوب 29

 . دّذ یکطز ًطبى ه یظدر هح یي،کٌ یشٍَ س

اکسیي کن
سیشَکیٌیي سیبد

اکسیي سیبد
 سیشَکیٌیي کن

 .دارد ثبسدارًذُ ًقص ) فزػی ّبی ریطِ ایدبد( سایی ریطِ در سیشَکیٌیي یزیذ؟گ یه یا یدِضکل چِ ًش یيا اس
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 دارًذ.آلکبلَئیذّب در دٍر کزدى گیبّخَاراى ًقص  آلکبلَئیذّب چِ ًقطی در گیبّبى دارًذ؟ 30
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