
 بنام خدا

  1401خرداد  سما     دبیرستان دخترانه      پایه یازدهم تجربی      2شناسیدرس زیستسواالت آزمون 

 دقیقه 90مدت:                                                  نام و نام خانوادگی:                                

 بارم سواالت ردیف

 مشخص کنید.صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را  1

 وجود دارد. تن دو نسخهاز هر فام، (دیپلوئیدوالد )دجانداران  یکریپ یهااختهیالف( در 

حفاظت  یها هیالاسپرم، به نفوذ آن در  تارَک تن )آکروزوم(ی موجود در مهایآنزب( 

 کنند.کمک می گامت ماده )تخمک( ۀکنند

 قرار دارد. کامل یدر گروه گلهاد، را داشته باش یپرچم و مادگ ۀهر دو حلقگلی که ج( 

به منظور از  یساختن سموم کشاورز یبرای ساخته شده بطور مصنوعی نهایاکساز د( 

 .شوداستفاده میمانند مزرعه گندم،  یخودرو در مزارع اهانیبردن گ نیب

1 

 5/1 .دیکن سهیرا با هم مقا ینشت یهاو کانال میپتاس  میکار پمپ سد 2

 باشند؟تصاویر )الف( و )ب( نشان دهنده کدامیک از بیماریهای چشم می 3

 

       

 

 

 )الف(                                               )ب(                     

5/0 

 جمالت زیر را با کلمات مناسب کامل کنید. 4

 د.نشویگفته م .....................تن فام، نقش دارند تیجنس نییکه در تع ییهاتنفامالف( 

 ریبدن پ یدستگاه ها یۀاست که زودتر از بق.................... از کار افتادن  یائسگیعلت ب( 

 شوند. یم

 شود.یم لیتشک ...................به نام  یانتقال گامت نر ساختار یبرا گلدار اهانیدر گج( 

 ستمیکه در جوانه قرار دارد، به مر .................... ستمیدهد که مر یگل م یهنگام اهیگد( 

 شود. لیتبد یشیزا ایگل 

1 

 اصطالحات زیر را تعریف کنید. 5

 ییگرانیزمد(         ینیزم ریز شیروج(        یقطب ۀچیگوب(        میدوک تقسالف( 

2 

 5/0 باشد؟چگونه می اساس حرکت در جانوران 6

 ادامه سواالت در صفحه بعد



 بارم سواالت ردیف

ها در حالت انقباض و کدامیک در حالت تصویر زیر مشخص کنید کدامیک از ماهیچهدر  7

 باشد.استراحت می

 

5/0 

 جمالت زیر را با انتخاب کلمات مناسب از داخل پرانتز کامل کنید. 8

های یاخته سانتریولها( –  میتقس دوک یاهرشته) بیتوان با تخریم شگاهیدر آزماالف( 

 .کرد جادیرا ا چندالد

 است. یتخمک گذار یعامل اصل  (LH) – FSH شیافزاب( 

 .شودیم دهینام یقیحق وهیشده، م جادیا (تخمدان –)نهنج که از رشد  یا وهیمج( 

 یعالوه بر حفظ آب،  مانع اهان،یگ جوان( – مسن) یدر اندامها زیبافت چوب پنبه ند( 

 رسان است. بیدر برابر عوامل آس

1 

 5/0 شیمیایی براساس مسافت طی شده به چند گروه تقسیم می شوند؟ نام ببرید.پیکهای  9

 5/0 را نام ببرید. دو مورد هیفوق کل ۀغد یبخش مرکزهرمونهای ترشح شده از بخش  10

 1 از موارد کاربرد پادتن به عنوان دارو مثالی ذکر کنید. 11

 کنند؟ای اشاره میچرخۀ یاختهموارد زیر به کدامیک از مراحل اینترفاز در  12

 مانند. یم مرحله نیدر ا یادیها مدت زمان ز اختهیالف( 

 شوند. یم میتقس ۀمرحل ۀها آماد اختهی مرحله نیاب( در 

 .شود یمرحله انجام م نی( هسته، در اDNA) یدو برابر شدن دناج( 

75/0 

 1 دارند؟ ییو زامه با هم چه تفاوت ها و شباهت ها اختکیزام   13

های جانوری هنگام تقسیم سیتوپالسم در یاخته توپالسمیس یفرورفتگتوضیح دهید  14

 حاصل چیست؟

1 

 1 دهد؟توضیح دهید جسم زرد بعد از تشکیل شدن چه نقشی را انجام می 15



دهند؟ سه حرکت می رحمبه سمت رحم درون لوله  را  هیثانو ۀاختیمام چه عواملی  16

 مورد.

75/0 

چه  (ونی)کور نیجن ۀ( و برون شامونی)آمن نیجن ۀدرون شام محافظت کننده یپرده ها 17

 وظایفی را در دوره بارداری بر عهده دارند؟

1 

 1 اند؟نسبت به هم چگونه یظاهر رصفاتیو سا تیاز لحاظ جنس دهیهم چسبب یدوقلوها 18

 75/1 های گرده رسیده در گیاهان نهاندانه را توضیح دهید.دانهچگونگی تشکیل  19

 گیرند؟در کدام گروه قرار می به نور ازیبراساس ن نامبرده شده در زیر اهانیگ 20

        یداوود اهیگج(                              شبدرب(                        یگوجه فرنگالف( 

75/0 

 1 افتادن حشرات توسط گیاهان حشره خوار را توضیح دهید.نحوه به دام  21

 موفق و پیروز باشید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بنام خدا

پایه یازدهم تجربی دبیرستان دخترانه  2شناسیراهنمای تصحیح سواالت آزمون نوبت دوم درس زیست

 1401خرداد ماه  سما

 بارم جوابها ردیف

 1 د( صحیح                صحیح             ج( غلطالف( صحیح           ب(  1

را  میسد یونهایATP  25/0 یحاصل از مولکولها یبا مصرف انرژ میپتاس -میپمپ سد 2

 یکانالها  25/0.دینما یمرا بدرون نورون وارد  میپتاس یونهایو  25/0 از نورون خارج 

 یونهایو  25/0 را بدرون نورون وارد  میسد یونهای 25/0 یبدون مصرف انرژ ینشت

 25/0 ندینما یرا از نورون خارج م میپتاس

5/1 

 5/0 الف( دوربینی                              ب( نزدیک بینی 3

 1 یشیرود(            گرده ۀلولج(             خمدانهاب( ت          یجنسالف(  4

 داریپد م،یاست که هنگام تقس ینیپروتئ یها زلولهیاز ر یمجموعه ا م،یدوک تقسالف(  5

 شود.یو سانترومر فام تن به آن متصل م

 یقطب ۀچیگو ییدر تخمکزا توپالسمیس ینامساو میتقسحاصل از  کوچکتر ۀاختیب( 

 نامیده می شود.

 ریز شیرورویش  ها درون خاک بمانندلپهدر نهاندانگان اگر در هنگام رویش دانه، ج( 

 شود.گفته می ینیزم

 شود. یم دهینام ییگرا نیزم ن،یبه گرانش زم اهیگ یرشد جهت دار اندام هاد( 

2 

 5/0 در خالف آن وارد کند. ییروین دیسو، جانور با کیحرکت در  یبرا 6

 5/0 حال استراحت در بازو یجلو ۀچیپشت بازو در حال انقباض و ماه ۀچیماه 7

 1 مسند(             تخمدانج(             LHب(       میدوک تقس یهارشتهالف(  8

 5/0 کوتاه بُرد و دور بُرد 9

 5/0 نینفر یو نوراپ نینفر یاپ 10

کزاز وجود دارد، از سرم ضدّ کزاز استفاده  یباکتر تیکه احتمال فعال د،یشد یدر زخمها 11

پادتن  یشود، حاو یاستفاده م یدگیپادزهر سمّ مار که بعد از مارگز نیشود. همچن یم

 ذکر یکی از دو مثال فوق کافی است. کنند. یم   یاست که سمّ مار را خنث ییها

1 

 2Gب( مرحلۀ وقفۀ دوم یا                  1Gالف( مرحلۀ وقفۀ اوّل یا  12

 S ۀمرحلج( 

75/0 

 ادامه جوابها در صفحه بعد



 بنام خدا

پایه یازدهم تجربی دبیرستان دخترانه  2شناسیراهنمای تصحیح سواالت آزمون نوبت دوم درس زیست

 1401خرداد ماه  سما

 بارم جوابها ردیف

اسپرمها  یمثل هم هستند ول یاسپرم )زامه( از لحاظ کروموزوم( و اختکی)زام  دیاسپرمات 13

 دارند و دم دار شده اند. یکمتر توپالسمیس

1 

است که مانند  نیوزیو م نیاز جنس اکت یحاصل انقباض حلقه ا یفرورفتگ  نیا 14

 و به غشا متصل است. ردیگ یقرار م توپالسمیدر س یکمربند

1 

دهند و  یم شیخود را افزا یترشح تیفعال  LHهورمون ریجسم زرد با تأث یها اختهی 15

 کنند. یدو هورمون استروژن و پروژسترون ترشح م

1 

 75/0 رحم ۀلول وارهید یو زنش مژکها وارهیحرکات زوائد انگشت مانند، انقباض د 16

 نیجن ۀبرون شام نقش دارد. نیجن یۀ( در حفاظت و تغذونی)آمن نیجن ۀدرون شام 17

 کند.   یجفت و بند ناف دخالت م لی( در تشکونی)کور

1 

 میهستند و در مراحل تقس افتهیتخم لقاح  کیچون حاصل  دهیبهم چسب یدوقلوها 18

آنها از لحاظ  یبودن کروموزمها کسانیبا توجه به  نیاز هم جدا نشده اند، بنابرا یبخوب

 بهم هستند. هیشب یو صفات ظاهر تیجنس

1 

از   25/0 دوالد دارند یها اختهیو  25/0 شوند یم لیگرده در بساک تشک یها سهیک 19

که  25/0 شود یم جادیتک الد ا ۀاختیها، چهار  اختهی نیا 25/0 ( وزیکاستمان )م میتقس

رشتمان  میها با انجام دادن تقس اختهی نیاز ا کیهر 25/0 نارس اند یدر واقع گرده ها

 25/0 شود یم لیتبد دهیگرده رس ۀبه دان وارهیدر د یراتییو تغ 25/0 (توزی)م

75/1 

 75/0 روزکوتاهج( گیاه               روز بلندب( گیاه             تفاوت یبالف( گیاهان  20

و  کیدارد که با برخورد حشره به آنها تحر ییگوشتخوار کرک ها اهیبرگ تله مانند گ 21

به دام افتادن حشره  جهیاندازند که سبب بسته شدن برگ و درنت یرا به راه م ییها امیپ

 شود. یم

1 

 پایان

 


