
 بنام خدا

  1401خرداد        شاهد نجابت دبیرستان     پایه یازدهم تجربی    2شناسیدرس زیستسواالت آزمون 

 دقیقه 90نام و نام خانوادگی:                                               نام پدر:                       مدت: 

 بارم سواالت ردیف

 جمالت زیر را مشخص کنید.صحیح یا غلط بودن  1

مغز        جهیشود. در نتیبه مغز ارسال م یاطالعات کمتر، هارندهیسازش گالف( در پدیده 

 را پردازش کند. یتواند اطالعات مهمتریم

ب( عدم تحرک و یا قرار گرفتن در شرایط بی وزنی مانند فضانوردان، سبب کاهش 

 شود.می تراکم استخوان

 ازیموردن دی ۀتواند فراهم کنندینم ییایردریغ یهابه فراورده یمتک ییغذا یهابرنامهج( 

 بدن باشد.

کند و آنها را یحمله م نیانسول ۀدکنندیتول یهااختهیبه  یمنیدستگاه ادو،  نوع ابتیدد( 

 برد.یم نیاز ب

1 

 1 ؟دارد میحنجره و شش ارتباط مستق مصرف تنباکو با سرطان دهان،توضیح دهید چرا  2

دهد. بخشهای مشخص شده را را نشان می روبه رو از چشم یعدستصویر زیر  3

 نامگذاری کنید.

 

 

 

 

 

                                                    

(1)  (2(  )3) 

75/0 

 جمالت زیر را با کلمات مناسب کامل کنید. 4

 .اندشده لیتشک ...............به نام  یتکرار یها از واحدهاتارچهالف( 

 کند.یمترشح  ....................و هورمون  مغز است زیاز غدد درون ر زیفیاپ ۀغدب( 

 شود.، ....................... نامیده میکندیبروز م یبافت بیکه به دنبال آس یموضع یپاسخج( 

 اند.به هم متصل ......................به نام  یدر محل یخواهر ینکهایفامد( 

1 

 ادامه سواالت در صفحه بعد



 بارم سواالت ردیف

 5/0 چه وظایفی بر عهده دارد. یرونیاسکلت ب حشرات و سخت پوستاندر  5

 جمالت زیر را با انتخاب کلمه مناسب از داخل پرانتز کامل کنید. 6

 .شودیخوناب ترشح م میکلس (کاهش –)افزایشدر پاسخ به  یدیروئیهورمون پاراتالف( 

 اند،در ارتباط داخلی( – رونیب) طیاز بدن که با مح ییدر بخشها یانهیدار یهااختهیب( 

 شوند.یم افتی یبه فراوان

گذراند یم یبعد میتقس انیتا پا میتقس کی (انیپا –)شروع از  اختهی کیکه  یمراحلج( 

 .ندیگویم یااختهی ۀرا چرخ

 کنند.یرا به اسپرمها اضافه م گلوکز( – فروکتوز)از قند  یغن یعیما نالیسم کولیوزد( 

1 

 5/0 شود؟یم دهیفعال نام ریغ یمنیحاصل از سرم ا یمنیچرا ا 7

 اصطالحات زیر را تعریف کنید. 8

                                                     (تینرماده )هرمافرودب(                                پیوتیکارالف( 

 یینورگراد(                                 یگرده افشانج( 

2 

 25/1 شود.های جانوری چگونه انجام میدر یاخته توپالسمیس میتقستوضیح دهید  9

 کنند؟اشاره میمشخص کنید موارد زیر به کدامیک از مراحل تقسیم میوز )کاستمان(  10

 شوند.های خواهری از هم جدا میالف( فامینک

 .رندیگ یهمتا از طول در کنار هم قرار م یهافام تنب( 

 .رندیگیدوک قرار م یهارشته یرو اخته،ی یها )تترادها( در استواهیچهارتاج( 

75/0 

 1 دارند؟ ییهاو زامه با هم چه تفاوتها و شباهت اختکیزام  11

 75/0 دهد؟ سه موردچه وظایفی در بدن مردان انجام می تستوسترونهرمون  12

 1 چهار وظیفه را بیان کنید. زن یجنس دمثلیدستگاه تولاز وظایف  13

 75/0  گذارد؟های جسم زرد میی بر یاختهریتأثچه   LH هورمون 14

 شوند.کنید رویدادهای زیر در چه ماهی از دوره بارداری مشاهده میمشخص  15

 الف( مشخص شدن اندامهای جنسی              ب( آغاز شدن ضربان قلب

 دست و پا یجوانه هاج( ظاهر شدن 

75/0 

 75/0 د؟ سه مورد.کنندر روش غیرجنسی، گیاهان از چه بخشهایی برای تولیدمثل استفاده می 16

را به  یاهیگ ،یمیپارانش یمجزا یهااختهیاند که با استفاده از از شما خواسته دیفرض کن 17

    جدا  یبافت ۀها را از چه ساماناختهی نیا دیده حی. توضدیده ریتکث روش کشت بافت

 د؟یدهیکار را انجام م نیو چگونه ا دیکنیم

1 



 1 .دیدهنده گل را نام ببر لیچهارگانه تشک یهاحلقه 18

 75/0 شود؟های گرده رسیده به صورتهایی دیده میدیواره خارجی دانه 19

، چه تغییراتی در گیاهان ممکن است دیده دما و طول روز رییتغ ۀجیفصل و در نت رییبا تغ 20

 شود؟

75/0 

 به سمت نور یکجانبه را توضیح دهید. رُستبا توجه به شکل زیر علت خم شدن دانه  21

 

 

 

 

 

 

1 

 یزنبورها ها بهمانع از حمله مورچه یزیچه چها، در رابطه میان درخت آکاسیا و مورچه 22

 شود؟یگرده افشان م

75/0 

 موفق و پیروز باشید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بنام خدا

یازدهم تجربی دبیرستان                2شناسیسواالت آزمون نوبت دوم درس زیستراهنمای تصحیح 

 1401خرداد ماه  شاهد نجابت

 بارم جوابها ردیف

 1 ج( صحیح               د( غلط              الف( صحیح           ب( صحیح 1

شده درگلو و ششها جمع شده  با دود تنباکو وارد دهان ییایمیش یزاو جهش یمواد سم 2

 .کندیابتال به سرطان را فراهم م یبرا نهیرا ازکار انداخته و زم یدستگاه تنفس یها، مژه

1 

 75/0 یجسم مژگان( 3؛ )یعدس( 2تارهای آویزی؛ ) (1) 3

 1 سانترومرد(              ج( التهاب              نیمالتونب(               سارکومرالف(  4

 5/0 یحفاظت ۀفیکمک به حرکت، وظ 5

 1 فروکتوزد(                 انیپاج(                 رونیبب(               کاهشالف(  6

 5/0 است. امدهین دیپد زین یخاطره ا ۀاختینشده و  دیچون پادتن در بدن تول 7

است که براساس اندازه، شکل و محل  یاز فام تن ها با حداکثر فشردگ یریتصوالف(  8

 .شده اند یسانترومرها، مرتب و شماره گذار یریقرارگ

 نر و ماده را دارد. یدمثلیفرد هر دو نوع دستگاه تول کی، ی کهجانورانب( 

 .ندیگو یم یگرده از بساک به کالله گرده افشان ۀبه انتقال دانج( 

 .دندینام ییجانبه را نورگرا کیدر پاسخ به نور  اهیگ یدار اندامهارشد جهت د( 

2 

 یدر وسط آن شروع م یفرورفتگ جادیبا ا توپالسمیس میتقس یجانور یها اختهیدر  9

است  5/0 نیوزیو م نیاز جنس اکت یحاصل انقباض حلقه ا یفرورفتگ  نیا 25/0 شود

با تنگ  .25/0 و به غشا متصل است ردیگ یقرار م توپالسمیدر س یکه مانند کمربند

 25/0 شوند یاز هم جدا م اختهیدو  تیدر نها یانقباض ۀحلق نیشدن ا

25/1 

 75/0 1متافازج(                     1پروفازب(                    2الف( آنافاز  10

 یمثل هم هستند ول ی( و اسپرم )زامه( از لحاظ کروموزوماختکی)زام  دیاسپرمات 11

 دارند و دم دار شده اند. یکمتر توپالسمیاسپرمها س

1 

 75/0 در مردان هیبروز صفات ثانو ؛ییاسپرم زا ؛یجنس یرشد اندامها کیتحر 12

 جادیا؛ ماده به سمت رحم یجنس یها اختهیانتقال ؛ ماده )تخمک( یجنس ۀاختی دیتول 13

در صورت  نیجن یۀحفاظت و تغذ؛ لقاح زامه )اسپرم( و تخمک یمناسب برا طیشرا

 مورد ذکر شود 4. فقط زنانه یجنس یهورمون ها دیتول؛ لیتشک

1 

 ادامه پاسخها در صفحه بعد



 بارم جوابها ردیف

دهند  یم شیخود را افزا یترشح تیهرمون فعال نیا ریجسم زرد تحت تاث یها اختهی 14

 کنند. یترشح م 25/0و پروژسترون  25/0و دو هورمون استروژن  25/0

75/0 

  25/0  ماه اول یدر انتهاب(                      25/0  سه ماه اول یدر انتهاالف(  15

 25/0  ماه دوم یدر طج( 

75/0 

 75/0 شهیساقه، برگ و ر 16

دارد. با استفاده از  یمیپارانش ۀاختی یسامانه تعداد فراوان نیا رای. زیا نهیسامانه بافت زم 17

 .میکن یجدا م یها را از سامانه بافت اختهی نیا یا اختهی وارهیکننده د هیتجز یمهایآنز

1 

 1 یکاسبرگ، پرچم و مادگ گلبرگ،  18

 75/0 .باشد یناتیتزئ یدارا ایگرده منفذدار و ممکن است صاف  یدانه ها یخارج ۀوارید 19

 75/0 .زندیر یم شانیبرگها نکهیا ایآورند  یبه وجود م دیجد یبرگها دهند، یگل م 20

 هی( از سمت مقابل نور به سمت سانیماده )اکس نیا ییجانبه باعث جابه جا کینور  21

رشد  ه،ی( در سمت سانیماده )اکس نیبه علت تجمع ا جهیدر نت شود. ی)دور از نور( م

دانه  جهیاز سمت رو به نور است و در نت شتری( بهیسمت )سا نیها در ا اختهی یطول

 شود یرُست خم م

1 

کنند که با  یو منتشر م دیتول ییایمیش بیترک یشوند، نوع یباز م ایآکاس یگل ها یوقت 22

 شود. یگرده افشان م یآنها به زنبورها ۀدادن مورچه ها مانع از حمل یفرار

75/0 

 پایان

 


