


 باسمه تعالي

 :با عددنمره تصحیح اول                                                          نام و نام خانوادگي:                  

 ه حروف:نمره تصحیح اول ب                                                       نام پدر:                      

 نام ونام خانوادگي و امضاء مصحح:                                                                       2سي زيست شناعنوان امتحان: 

                                                                        دوم پايانيامتحان  تجربي يازدهمکالس و رشته:  

 4تعداد صفحه:                            دقیقه 97دت آزمون: م                                      شروع:                            :      تاريخ امتحان

 «بخشنده ترين شما پس از من ،کسي است که دانشي بیاموزد،آن گاه دانش خود را بپراکند.)پیامبر اکرم )ص(»

 نمره بارم شرح سوال                                                                                                                      1صفحه  رديف

 صحیح وغلط بودن جمالت زير را مشخص کنید: 1

 است.الف(ماده ی خاکستری مغز و نخاع،شامل جسم یاخته های عصبی و رشته های دارای ملین 

 ب(هنگام مشاهده ی جسمی از فاصله ی دور و در نور کم،قطر عدسی کم و سوراخ مردمک گشاد می شود.

 فعالیت تولید مثل مرد نقش دارد.تنظیم  در  ج(پروالکتین یکی از هورمونهای بخش پسین هیپوفیز)زیر مغزی(است که

 د(همه مهره داران اسکلت درونی از جنس استخوان دارند.

 سپرم ها را یاخته های سرتولی هدایت می کند.ه(تمایز ا

 بافت گیاهی در شرایط محیطی مساعد ، باتقسیم میوز ، توده ای به نام کال پدید می آورد.و ز(یاخته 

 رده رسیده تبدیل می شود .با تقسیم میتوز)رشتمان( به دانه گژ(دانه گرده نارس ، 
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 کنید:جمالت زير را با کلمات مناسب کامل  2

 مي شود.شدن انتقال دهنده عصبي..........اثر مي گذارندو موجب آزاد خشي از ...............مواد اعتیاد آور بیشتر بر بالف(

 ب(اومامي مزه غالب غذاهايي است که آمینواسید......................دارند.

 ....تامین مي شود.ج(بیشترين انرزی الزم برای انقباض ماهیچه از.....................

 ک را سازماندهي مي کند..........، ساخته شدن رشته های دو...........،جانوری  ياخته هایدرد(

 حاصل مي شود. ز(میوه سیب از رشد.................
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 کلمات صحیح داخل پرانتز را انتخاب کنید: 3

 پتاسیمي(باز مي شود.-دار )سديمي الف(هنگام تحريک غشای ياخته ی عصبي  ابتدا کانالهای دريچه

 پس سری(مغز مي رود.-گاهيب(پیام ايجادشده از بخش شنوايي گوش سرانجام به لوب )گیج

 تارچه(نیز مي نامند.-ج(يک ياخته ی ماهیچه ای را)تار

 شیمیايي(است.-ي ماهي از نوع)مکانیکيبد(گیرنده های موجود در خط جان

 و بند ناف دخالت دارد. کوريون(در تشکیل جفت-ه(پرده)آمینون

 ر گیاهان مي شود.تحريک ريشه زايي د باعثسیتوکنین(-ز(هورمون)اکسین
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4 

 هر يک از توضیحات زير، مربوط به کدام يک از هورمونهای بدن مي باشد.

 الف(در تمايز لنفوسیت ها نقش دارد.

 نقش دارد.در هم ايستايي کلسیم ،ب(در پاسخ به کاهش کلسیم خوناب ترشح شده 

 در پاسخ به تنش های طوالني مدت، مثل غم از دست دادن نزديکان ترشح مي شود.ج(
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 برای هر يک از سواالت زير دلیل علمي ذکر کنید: 7

 الف(چرا افراد سیگاری و الکلي بیشتر دچار پوکي استخوان مي شوند؟

 

 بافت مردگي؟چرا؟ج(در آفتاب سو ختگي ،مرگ برنامه ريزی شده رخ مي دهد يا 
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   2صفحه  

 هر يک از موارد ستون الف با يکي از موارد ستون ب ارتباط بیشتری دارد، آنها را به هم وصل کنید. 6

 ستون ب ستون الف

 ائوزينوفیل نیروی واکنش سريع

 ماستوسیت پرفورين

 ياخته کشنده طبیعي التهاب

 نوتروفیل ويروس ايدز

 دهندهکمک Tلنفوسیت 

                                           

1  

 حله میتوز يا اينتر فاز است :رهر يک از وقايع زير مربوط به کدام م 9

 هسته           ششج(تشکیل پو      ب(حداکثر فشردگي کروموزوم ها                                   DNAالف(همانند سازی 
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 زير پاسخ کامل دهید:به سواالت  8

 چگونه انجام مي شود؟الف(سیتوکنیز در سلولهای جانوری 

 

 

 نوکلئوزوم)هسته تن(چیست؟ب(منظور از 

 

 

1  

 با توجه به شکل  مقابل به سواالت زير پاسخ دهید: 7

   الف(کدام مرحله میوز در شکل نشان داده شده است؟

  کروموزومي بوده است ؟ب(سلول اولیه ای که میوز را آغاز کرده چند 

 ج(مرحله بعد تقسیم میوز اين شکل را کامل کنید.

                                        
            

1  

 در مورد دوره ی جنسي زنان به سواالت زير پاسخ  دهید: 13

 ترشح مي شود؟هورمون استروژن در نیمه ی اول دوره ی جنسي توسط چه بخشي -الف

در نیمه دوره ی جنسي چه وقايعي را به دنبال دارد و میزان آن در اين زمان ،از طريق  LHافزايش ناگهاني هورمون  -ب

 چه نوع بازخوردی تنظیم مي شود؟

 

 علت قاعدگي چیست؟-ج
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 الف(جايگزيني را تعريف کنید. 11

 

 ب(جنین را در هنگام جايگزيني چه مي نامند؟
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 3صفحه 

 پاسخ کوتاه دهید: 12

 کسي توسین به غیر از خروج شیر،چه وظیفه ی ديگری دارد؟ب(هورمون ا

 است؟ چگونه کروموزومي از نظر عددو  د(جنسیت زنبور حاصل از بکرزايي چیست

 رو جنین به صورت نارس متولد مي شود؟ وه(چرا در کانگ

 

 

1  

 پاسخ کامل دهید: 13

 منظور از لقاح مضاعف چیست؟  -الف

 

 انجام مي دهد؟ بادگلهايي را  چه گرده افشاني  -ب

 

 میوه موز چگونه تشکیل مي شود؟-ج
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 با توجه به شکل که دستگاه تولید مثلي مرد را تشان مي دهد به سواالت زير پاسخ دهید: 14

 قسمت های مشخص شده را نام گذاری کنید؟                                                                                      -الف

 در کدام قسمت اسپرم توانايي حرکت پیدا مي کند؟ -ب

 چیست؟ودوظیفه ی قسمت ب  -ج
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 دهید:در مورد رويان ودانه به سواالت زير پاسخ  17

 الف(مشخص ترين بخش رويان چیست؟

 ب(به هنگام رويش دانه اولین بخشي که از دانه خارج مي شود چیست؟

 ج(ذخیره دانه ذرت چه نام دارد و چند کروموزومي است؟

 د(رويش دانه لوبیا روزمیني است يا زيرزمیني؟
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 پاسخ دهید: 16

 برابر عوامل آسیب رسان از گیاه حفاظت مي کند؟در اندام های مسن،چه بخشي از گیاه در  -الف

 ؟انیسمي سبب دفع گیاهخواران مي شودبا چه مک،  گیاهان ازترکیبات سیانیددار برخي -ب

 

 در اثر لمس چیست؟،علت بسته شدن برگ گیاه حساس  -ج
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   4صفحه  

 دهي گیاه داودی دارد ؟چرا؟ توضیح دهید که شکستن  شب زمستاني بايک فلش نوری چه تاثیری بر گل 19
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 در مورد هورمون های گیاهي به سواالت زير پاسخ دهید: 18

 الف(کدام هورمون،باعث حفظ آب گیاه در شرايط نامساعد مي شود و اين کار را چگونه انجام مي دهد؟

 

 

 ب(تاثیر جیبرلین ،بر رويش داته را شرح دهید.

 

 

 

 های نارس مي شود؟ ج(کدام هورمون باعث رسیدن میوه

 ب(چرا برای پر شاخه و برگ شدن گیاهان آن ها را هرس مي کنند؟توضیح دهید.
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