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 دوم : دوره  : دبیرستان 

 

 (2)زیست شناسی  :امتحان درس   سؤاالت

 

 :آموز دانشنام و نام خانوادگی 
 
 

 
 درسهـمهر م

 تجربی یازدهم: پایه   :تاریخ امتحان 

 :  گروه دوم       : نوبت  دقیقه 17 :مدت امتحان 

 :سال تحصیلی   :ساعت شروع 

  3:تعداد صفحات  :تاریخ  ، امضای مصحح  :نمره به حروف  :نمره  به عدد 

  :نام طراح 

 نمره سؤاالت ردیف

1 
 .دیمشخص کن لیرا بدون ذکر دل ریجمالت ز ینادرست اییدرست

 .شود میباز  یمیدار سد چهیدر های کانالعمل ابتدا  لیدر هنگام پتانس(  الف  
 . است شده ساختههیو قرن هیچشم از صلب هیال ترین خارجی( ب 

 .در هنگام بلند کردن وزنه هستند انقباضاتکند مسئول انجام  ای ماهیچهیتارها( پ
 دوربرد است کیپ کییعصبناقل (ت
 .کنند یمبارزه م آن با انگل یخود بر رو های دانهاتیمحتوریختنباها   لینوفیائوز( ث 

 .شود میلیتبد دیفعال به نام جسم سف رهیغ یو به جسم رود یم لیتحل یدوره جنس لیجسم زرد در اوا(  ج 
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2 
 .دیرا با کلمات مناسب پرکن یخال یجاها

 .نامند می..   …………ها را بخش نیا  شود میاز رشته قطع  هایی بخشدر   نیلیغالف م( الف 

 .نامند میکره چشم  قرار دارد لکه زرد  محور نوریراکهدرامتداد.  ……………از  یبخش(  ب.

 .هااست درونسلول...  …………ل تجمعیبه دل  یورزش دیشد ناتیپس از تمر ها ماهیچهدردناک شدن (   ج.

 . دارد یوام ریش به تولیدرا   یرغددشی.. …………………پسازتولدنوزاد(  چ

 .شوند میلتبدی.. …………و. ……………به رییدر اثر تغ شده خارجها  از خون  نوسیتوم( ح
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3 
 . دیسیرا بنو ریاز اعمال ز کیهر  یعصب میمرکز تنظ

  :تعادل بدن(  ب: ترشح اشک (  الف
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4 
 . دیپاسخ کوتاه بده ریز سؤاالتبه 
 ؟دهد میبودن فشار هوا  دو طرف پرده صماخ را کدام قسمت انجام  کسانی(  الف
 است؟ ازین ینیتامیساخت ماده حساس به نور چه و یبرا(  ب
 است؟ بافتی پرکردهدراز را چه نوع  ها استخوانیمرکز یمجرا(  پ
 د؟چه نام دار شود میترشح  موسیت ی غدهکه از  یهورمون(ت  
 ؟شود میترشح   یهورمون آلدوسترون  از چه بخش( ث 
 چه نام دارد؟ ها مویرگوارهیاز د دیسف های گویچهعبور  ندیفرا(   ج 
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5 
 ؟ دهد میرخ  یسلول چرخهر در کدام مرحله از یاز مراحل ز هرکدام

 .رفتن پوشش هسته  نیاز ب( ب:رشد و بزرگ شدن سلول( الف 

  DNA همانندسازی( دوک د های رشتهبیتخر( ج 

1 

 1 .  دیپاسخ ده ریز سؤاالتبه  سلولمیتقس در مورد 6



 گیرد میصورت  یسلول میدر کدام مرحله تقس کروموزومیفشردگ حداکثر( الف

 ؟  شود میتوسط کدام اندامک ساخته  یانیم ی تیغهیسازها شیپ یاهیگ های یاختهدر ( ب 

 ؟ شود میباعث نشانگان داون  یدادیچه رو( ج

7 
 .دیپاسخ ده ریز سؤاالتبه  HCG مورد هورمون در

 : نقش( ج:کلینیکی کاربرد( ب: محل ترشح( الف

1 

8 
 . دهد میاز تقسیم میوز را نشان  ای مرحلهطرح روبرو 

 .دقیق بنویسید  طور بهنام این مرحله را ( الف

 

 چند کروموزوم دارند ؟  2در پایان میوز  ها سلولهریک از ( ب

 

 است ؟ شده هایتشکیل بخششکل از چه  ای استوانهکوچک  های جسمهریک از  1در شماره ( ج

 

 

1 

9 
 .گذاری کنید  شکل زیر را نام

(1.............................. 

(2.............................. 

(3............................. 

(4.............................. 

1 

11 
 .وظیفه هرکدام از اجزای زیر را بنویسید 

 :  اپیدیدیم(الف

 : وزیکول سمینال ( ب

 :پروستات ( ج

 : میز راهی  –غدد پیازی ( د

2 

11 
 .توضیح دهید نحوه تشکیل آندوسپرم را در نهان دانگان ( الف

 .بنویسید نحوه تشکیل دانه گرده یک نهان دانه را ( ب
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12 
 چرا با قطع جوانه ی انتهایی ساقه جوانه های جانبی رشد میکنند؟( الف

 ور گرایی کدام هورمون گیاهی است ؟ عامل موثر در پدیده ی ن( ب
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13 
 . زیر پاسخ دهید  سؤاالتدر مورد میوه به 

 ه حقیقی و کاذب چیست ؟ منظور از میو( الف

 

 بنویسید؟ نقش میوه در گیاه را( ب

 

5/1 

14 
 .دو مورد ار اثرات آبسیزیک اسید را در گیاهان بنوبیسد ( الف

 

 سیانید تولید شده توسط بعضی گیاهان چه فرآیندی را در بدن گیاه خوار متوقف می کند ؟( ب

 

 ؟  شود میکدام ماده سبب القای مرگ یاخته ای درگیاهان 
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15 
 .کنید  گذاری نامشماره های مشخص شده را  دهد میدر شکل زیر که بخشی از مراحل رویش بذر در غالت را نشان 

1) .......................... 

2) .......................... 

3) ......................... 
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 باذکر مثال بنویسید که شکستن شب با یک جرقه نوری چه تاثیری بر گلدهی گیاه روز کوتاه دارد ؟ ( الف 16

 

 شانی چه گل هایی نقش دارد ؟خفاش در گرده اف( ب

 

 و مربوط به چیست ؟  دهد میبارزترین تغییرات هورمونی در دوره جنسی زنان چه موقع رخ ( ج

 

2 

 موفق باشید

 

 


