
 باسمه تعالی

  دهدشت() هیلويشهرستان کهگمائده  ينمونه دولتدبيرستان 9396-97ماه( سال تحصيلي   خرداد) دوم االت امتحان نوبتؤس

 محل مهر دبیرستان                
 زمان امتحانمشخصات امتحان مشخصات  دانش آموز

                     ی: قاسمرینام دب 97/ 2 / 22تاریخ :     2 يشناس ستیز درس: :امن

 :ریدب یو امضا مهر

 به عدد: نمره

 به حروف:

 صبح 8ساعت :  دوم آموزش متوسطه همیازدپایه: خانوادگي:نام 

 دقيقه 88مدت :  تجربيعلوم رشته: شماره صندلي:

 

 

 نمره برگه ها نوشته شود( نيسؤاالت در همپاسخ  -2باشد   يسؤاالت  در چهارصفحه م -9) تذکرات:      االتؤس ردیف

 .دیينما ليبا کلمات مناسب تکم ریز یاز عبارت ها کیخالي را در هر  یجا 1

 ....................... نام دارد. ها در پاسخ به محرک ها چهیماه یرارادیو غ عیپاسخ سر( الف

 .................... وجود دارد. در انتهای مجرای شنوایی ب(

 .دهد یم صیتشخشکار خود را  یکیتار......................................  در  یها رندهیگبه کمک  یمار زنگپ( 

 .دهندیم شیو ........................... را افزا کنندیم خنثی را هاژن آنتی هاپادتن(ت

 است. ........................به صورت م،یجز تقس به اخته،ی یهسته در تمام مراحل زندگ یوراثت ۀمادّ( ث

 کنند.یفروکتوز را به اسپرم ها اضافه م از مایعی غنی...................... .......ترشحات غده ( ج

 .می شود استفادهاز .......................... برای تولید گیاهان با ویژگی های مطلوب و تولید انبوه آنها در آزمایشگاه  (و

 ترکیبات سیانید ....................................... را متوقف می کند. گیاهان در دفاع شیمیاییهـ(

2 

 .ديمشخص کن ليرا بدون ذکر دل ریز یاز عبارت ها کینادرست بودن هر  ایدرست  2

 (□ نادرست  –  □)درست   ترین بخش مغز است که در ترشح بزاق نقش دارد. نپل مغزی پایی(الف

 (□ نادرست  –  □دستگاه عصبی محیطی هستند.)درست زء همگی ج گیرنده های حسی در انسانب( 

 (□ نادرست  – □ درست. )همتا وجود دارد یکروموزوم ها یو اسپرماتوگون  هیاول تیاسپرماتوسدر  پ(

 (□ نادرست  –  □اووسیت ثانویه ایجاد می شود. )درست  دار لقاحی از تغییر غشایدر لقاح، ج (ت

  (□ نادرست  –  □)درست  .است یمادگ یهمواره برچه واحد سازنده  یهمانند دوجنس یدر گل تک جنس(ث
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 .ديرا انتخاب کن حيصح ی نهیرگزیاالت زؤدر س 3

 تواند رخ دهد. یارد ............... معصبی در حالت ............... قرار د ۀزمانی که یاخت (1

                     ATPورود پتاسيم به آن بدون صرف   -( آرامشب                       ATPخروج پتاسيم از آن با صرف  -( آرامشالف

 ATP خروج ريزكيسه ها از آن با صرف -پتانسيل عملد(                 ATP سديم به آن بدون صرفورود  -پتانسيل عمل (ج

 باشد؟ متفاوتها  هتواند با سایر گزین یی زیر از لحاظ وجود غالف میلین مکدام یک از قسمت ها( 2

 رانويه( گره د              حسي ( آكسون نورونج             آكسون ۀ( پايانب                   ( جسم ياخته ايالف

 د.افت یراه م به یا اختهیمرگ  یندهایفرا باشد و اصالح نشود، دهیب دیآس DNA اگر............... یوارس ۀنقط ( در3

  G0د(                                        G2ج(                                    G1ب(                                 M الف(

  ؟نمی باشدترشح شده از تروفوبالست  HCGیک از موارد زیر از اثرات هورمون کدام  (4

 يقاعدگچرخه از   يريجلوگ (حفظ جسم زرد         د ( ج         جايگزينياز   يريجلوگ( ب     جلوگيري از تخمک گذاري( الف

 شود. ینم افتی X.................. کروموزوم  ییاخته اسالم،  ۀسال کیدر بدن دختر  (5

        ( بدون4( با دو                                 3                          کي( با 2( با چند                1

 .شباهت ندارندبه یکدیگر ...................  دانه گرده نارس و یاخته زایشی آفتابگردان از نظر( 6

                                                   نوع تقسيمي كه از آن به وجود مي آيند.د(      عدد كروموزومي (ج      توانايي تقسيم شدن (ب    محل پيدايش در حلقه گل الف( 
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  «ی دوم سؤاالت در صفحهۀ ادام»  
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 نمره صفحه دوم سؤاالت ردیف

4 

 
 : ديکن فیرا  تعر ریز يشناس ستیز ميمفاه

 ...................................................................................................................................................................................: دیاپدز ) تراگذری( ( الف

 .............................................................................................................................................................................................میوه حقیقی:   (ب

 ..................................................................................................................................................................................................... :یینورگرا( پ
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 :ديدهکوتاه پاسخ  ریاالت زؤبه سو دستگاه حرکتي انسان در ارتباط با تصویر مقابل  5

 جزء کدام دسته از استخوان هاست؟ شکلاز نظر ( الف

 یک نوع مفصل که این استخوان در آن شرکت می کند، را نام ببرید؟ب( 

  ( در هنگام انقباض ماهیچه طول رشته های اکتین چه تغییری می کند؟پ

 ست؟یچهمیت میوگلوبین در تارهای ماهیچه ای ا( ت

1 

 مثال بياورید. در مورد هورمون ها برای هر یک از موارد زیر یک 6

 هورمونی که محل تولید و ترشح آن دو غده متفاوت است؟( الف

 ؟نمی شودهورمونی که از غده درون ریز ترشح ( ب

 هورمونی که افزایش آن باعث تضعیف دستگاه ایمنی می شود؟پ( 
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 بنویسيد. ،تشخيص مي دهيد در انساناز عالئم زیر نوع بيماری را که برای هرکدام 5

 : ..........................شودن لیتشکاز اجسام  یواضح ریتصو و و صاف نباشد یکامالً کرو هیقرن ای یسطح عدس (الف

 تخریب میلین در اطراف یاخته های عصبی مغز و نخاع: .......................ب( 

  .....................................: بزرگ شدن غده تیروئید بر اثر فعالیت زیاد (پ

 : .....................................تقسیم بی رویه یاخته های رنگدانه دار پوست  (ت

1 

 :ديدهکوتاه پاسخ  ریاالت زؤبه ستقسيم یاخته ای در ارتباط با  8

 ؟شود  یاستفاده م  یاز کاریوتیپ به چه منظور (الف

 دارد؟در ساخت صفحه یاخته ای نقش کدام اندامک  یاهیگ یهادر یاخته  سیتوپالسمتقسیم در  (ب

 ؟تشکیل می شود تترادمیوز   میدر کدام مرحله از تقس (پ

55/0 
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25/1 

 

  «وم س ۀسؤاالت در صفح ۀادام»  

 سؤاالت پاسخ دهيد:  ، با توجه بهدهد يرا نشان م  ميدر حال تقس یاخته ریشکل ز

عدد  یاست که دارا یاخته ای ...............  می............... از تقس مربوط به مرحله الف(

 ............... است. یکروموزوم

 است؟             یاز چه جنس   9بخش شماره ( ب

 عدد چند از تقسیم این یاخته اصل حهر یک از یاخته های در پ( 

 ؟مشاهده می شود  DNAمولکول 

9 
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  )دهدشت( هیلوکهگي شهرستانمائده  ينمونه دولتدبيرستان 9396-97ماه( سال تحصيلي   خرداد) دومؤاالت امتحان نوبت س

 مهر دبیرستان محل
 زمان امتحانمشخصات امتحان مشخصات  دانش آموز

                     ی: قاسمرینام دب 97/ 2 / 22تاریخ :     2 يشناس ستیز درس: :امن

 :ریدب یو امضا مهر

 به عدد: نمره

 به حروف:

 صبح 8ساعت :  دوم آموزش متوسطه یازدهمپایه: نام خانوادگي:

 دقيقه 88مدت :  تجربيعلوم رشته: شماره صندلي:

 

 

 نمره وم سؤاالتسصفحه  ردیف

10 

 
 کنيد.ذکرطور خالصه ه علت را درهریک از موارد زیر ب

 .شوند یمغز استخوان م گیرند مجبور به پیوند یدرمانی قوی قرار م یتحت تأثیر شیمبعضی افراد که الف( 

 .ساله است 30مادر بیشتر از ساله  45مادر  کیدر  داون یماریآمدن فرزند مبتال به ب ایاحتمال به دنب(

 شود. یحساس، باعث تا شدن برگ م اهیضربه زدن به برگ گپ( 

1 

 :  ديپاسخ  ده ریز یبه پرسش هامورد دستگاه توليد مثل در  11

  ؟شود یترشح م ضهیهورمون تستوسترون ازکدام بخش بالف(

 ب( هدف از توقف اسپرم ها در اپیدیدیم چیست؟

 ست؟یزن چ یدمثلیدستگاه تول حیشاخص کارکرد صح نیمترمهپ( 

 ؟کدام یک از رگ های بند ناف پیچیدگی بیشتری دارد( پ

 ؟کندیدر تشکیل جفت دخالت م محافظت کننده جنینیک از پرده های ت( کدام 
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12  

 

1 

 .ديسیمناسب است، آن را بنو یکلمه ا انگريب ریاز جمالت ز کیهر 13

 ...............: ................. در بدن نر انجام می شوددر این جانور لقاح ( الف

 : .................................. داردگاه تولید مثلی نر و ماده را در این جانوران،یک فرد هر دو نوع دست (ب

 ....................: .......کند یم یتولد نوزاد، تخم گذارنزدیک و دارد یخود نگه متخم را در بدن  پستاندار تخم گذاراین پ( 

55/0 
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 :ديدهکوتاه پاسخ  ریبه سؤاالت ز  

 ؟شود یدرخت آلبالو از کدام بخش آن استفاده م یشیرو ریتکث یبرا(الف

 ؟ در کجا تشکیل می شود یاهان گلدارکیسه رویانیگدر ب( 

 (دیمورد نام ببر یک( گل هایی که در شب گرده افشانی می شوند، چه ویژگی هایی دارند؟ ) پ

                                                                                                     ای( لوب2( ذرت     1شوند؟   یمقابل لپه ها پس از خروج از خاک باز م اهی( در کدام گت

     ؟در دومین دوره رشد رویشی خود چه تغییری می کندشلغم گیاه (ث

5/1 

 

  «م چهار ۀسؤاالت در صفح ۀادام»  

 ا توجه به شکل سؤاالت زیر پاسخ دهيد:ب

  ؟دارد یتخمدان ۀچرخچه نقشی در  9هورمون شماره الف( 

 است؟ یتخمک گذار یعامل اصلب( کدام هورمون ) شماره( 

 چه اثراتی دارد؟  3پ( غیرفعال شدن بخش شماره 

 ۀچرخ یدر ابتدا LHاثر استروژن بر ترشح هورمون ت( 

 شود؟ یم میتنظ یتوسط چه نوع بازخورد یتخمدان

9 
2 

3 

www.Darsyad.ir

w
w

w
.D

ar
sY

ad
.ir



 

 نمره م سؤاالتصفحه چهار ردیف

 1 جاهای خالي را درباره ی لقاح مضاعف نهاندانگان پر کنيد :   15

  بنویسید: «   الف »  ستون در کنار ویژگی خاص آن در را« ب  »ستونهر گیاه در  16

 هورموننام  ویژگی

 ( اتیلن1 :  ..............................افزایش ماندگاری اندام های گیاهی

 بسیزیک اسیدآ( 2

  جیبرلین( 3

  اکسین( 4

 ( سیتوکینین5

 افزایش انعطاف پذیری دیواره یاخته ای: ...........................

  :................................روزنه های هواییبسته شدن 
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15  
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 :.ديپاسخ ده اهانيرشد و نمو گ ميکه در رابطه با تنظ ریز یبه پرسش ها

 روز کوتاه دارد؟ اهیگ یبر گل ده یریچه تأث ینور ۀجرق کیشکستن شب با ( الف

 ؟خارجی ترین سامانه بافتی در ساقه گیاهان مسن که مانع نفوذ میکروب ها می شود، چیست (ب

 در ارتباط بین گیاه آکاسیا و مورچه، در دوره زایشی گیاه آیا این همزیستی ادامه دارد؟ چرا؟پ( 

1 

 20 جمع نمره                                                           «موفق باشید »                                                           

ا توجه به شکل به سؤاالت برویش بذر غالت نشان مي دهد.  شکل 

  زیر پاسخ دهيد:

 

  بخش های خواسته شده را نام گذاری کنید: الف(

9) ................................. 

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

 

 ؟را بنویسید  3آنزیم گوارشی تولید شده در بخش ( نقش ب
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