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 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:              نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
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 (1.25جاهاي خالي را با عبارات مناسب پر كنيد. )

 الف(ياخته هاي عصبي با يكديگر ارتباط ويژاي به نام .................... برقرار ميكنند.

 ب(مايعي شفاف به نام .................... فضاي جلوي عدسي چشم را پر كرده است.

 ج(تارچه ها از واحد هاي تكراري به نام ..................... تشكيل شده اند.

 د(در ياخته هاي جانوري .................... ساخته شدن رشته هاي دوك را سازمان ميدهد. 

 در ديواره لوله هاي زامه ساز وجود دارد و با ترشحات خود تمايز زامه ها را هدايت ميكند. ه(....................

 و(تخم ضميمه با تقسيم ها متوالي بافتي به نام ................... ايجاد ميكند

25/1 

2 

 صحيح و غلط را مشخص كنيد.

 قرار دارد.الف(غده هاي پاراتيروئيد به تعداد چهار عدد در جلوي غده تيروئيد 

 ب(مونوسيت ها پس از خروج از خون به درشت خوار و يا ياخته هاي دندريتي تبديل ميشوند.

 ج(فام تن ها بيشترين فشردگي را در پرو متافاز .

 را افزايش دهد. LHو  FSHد(هورمون آزاد كننده بخش پيشين هيپوفيز را تحريك ميكند تا ترشح هورمون هاي 

 ز هومون هاي گياهي است.ه(عامل نارنجي مخلوطي ا

 و(شبدر يك گياه روز كوتاه است.

5/1 
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 زينه نادرست را انتخاب كنيد.گ

 الف(پرده هاي مننژ از مغز و نخاع حفاظت ميكند.

 ب(بخش حركتي دستگاه عصبي محيطي شامل دوبخش پيكري و خود مختار است.

 ج(تمام مار ها ميتوانند پرتو هاي فروسرخ را تشخيص دهند.

 د(چشم مركب در حشرات از تعداد زيادي واحد بينايي تشكيل شده است.

5/0 
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 كدام گزينه صحيح است.

 الف(جمجمه از استخوان هاي محوري بدن است.

 ب(ماهيچه ي سه سر در قسمت در قسمت جلوي بازو قرار دارد.

 ج( فامينك هاي خواهري در محلي به نام ساركومر به هم متصل اند.

5/0 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 یازدهم تجربی مقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 .داوطلب: ..............................شماره 

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران
 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 
 سعادت آبادسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1399 -1400سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایانآزمون 

 

  

     

      
  

     

زیست نام درس: 

1400/03  /  08 امتحان:  تاریخ 

عصر صبح/   09  :  00 ساعت امتحان: 
دقیقه  90 مدت امتحان : 
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 نسبت به مراحل ديگر اينتر فاز كوتاه تر است.  G1د(مرحله وقفه اول يا 
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 كدام گزينه درست است.

 الف(بازدانگان لقاح مضاعف دارند.

 ب(رويش دانه ذرت روزميني است.

 ج(درخت ها و درخت چه ها گياهان چند ساله اند.

 د(آب سيزيك اسيد باعث رسيدن ميوه ها ميشود

5/0 

 5/0 راسي در گياهان را تعريف كنيد.چيرگي  6

 5/0 كدام هورمون هاي گياهي در توليد ميوه هاي بدون دانه و درشت كردن ميوه هاي بكار ميروند. 7

8 
 ام غده ترشح شده و وظايف آن چيست؟هورمون پروالكتين از كد

 
75/0 

 5/0 ميكنند بازوفيل ها چه موادي را ترشح  9

10 
 رشتمان را توضيح دهيد.مرحله آنا فاز در 

 
5/0 

 5/0 غده پروستات چه وظيفه اي دارد؟ 11

 5/0 بالستوسيست چيست؟ 12

 5/0 برونشامه جنين چه هورموني را ترشح ميكند؟ 13

 5/0 بكر زايي در چه جانوراني ديده ميشود؟ 14

 5/0 كدام گروه گياهان هستند كه فاقد گل / دانه و آوند ميباشند؟ 15

16 
 سزيك اسيد چگونه در شرايط نامساعد مانند خشكي مانع از هدر رفت آب ميشود ؟آب 

 
5/0 

 75/0 درونشامه جنين چه نقشي دارد؟ 17

 1 تقسيم سيتوپالسم در سلول هاي جانوري و گياهي با يكديگر مقايسه كنيد. 18

 75/0 چه اثراتي بر روي غدد بيضه دارند؟LHو FSHدر مردان  19

 75/0 يائسگي چيست؟ 20

 5/0 يك ميوه حقيقي و يك ميوه كاذب را مثال بزنيد. 21

 75/0 بافت خورش در نهان دانگان چيست 22

 75/0 گل كامل چيست؟ يك گل تك جنسي را نام ببريد.) 23

 75/0 زامه يا اسپرم شامل چه بخش هايي است 24

 75/0 دگر نشيني يا متاستاز را توضيح دهيد. 25
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 نمره 20جمع بارم : 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 75/0 كدام دسته از جانوران لقاح خارجي دارند؟ 26

 75/0 دانه گرده رسيده چه ويژگي دارد؟ 27

 75/0 ياخته هاي زامه زا يا اسپرماتوگوني چه ويژگي دارد ؟ 28

 5/0 دو جانور نرماده را نام ببريد. 29

 5/0 رشد ميكند؟ در محيط كشت گياهي اگر اكسين كم و سيتوكينين زياد باشد كدام قسمت گياه 30

 2از 2صفحه ی 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 الف(همايه يا  سيناپس / ب(زالليه / ج(ساركومر /  د(ميانك يا سانتريول / ه(ياخته سرتولي / و(درون دانه يا آندوسپر 1

 الف(غ / ب(ص / ج(غ / د(ص / ه(غ / و(غ 2

 3گزينه  3

 1گزينه  4

 3گزينه  5

 در جوانه راسي گياه هورون اكسين باعث چيرگي راسي شده و مانع رشد جوانه هاي جانبي گياه ميشود  6

 اكسين و جيبرلين 7

8 
هيوفيز پيشين و توليد شير در غدد شيري همچنين نقش در تنظيم دستگاه ايمني و حفظ تعادل آب و  نتظيم فرايند هاي دستگاه 

 توليد مثل مردان ميباشد 

 هيستامين و هپارين  9

 جدا شدن كروماتيد هاي خواهري از محل ساترومر 10

 قليايي كردن مايع مني  11

 توده اي توخالي كه درون آن با مايعات پر شده و يك اليه بيروني به نام تروفوپالست  12

  HCG هورمون  13

 زنبور ها وبعضي مار ها  14

 خزه ها  15

 با اثر بر روي ياخته هاي نگهبان روزنه باعث بسته شدن آن و مانع خروج آب ميشود  16

 درونشامه جنين در حفاظت و تغذيه نقش دارد 17

18 
تقسيم سيتوپالسم در سلول هاي جانوري توسط كمربند پروتئيني به نام اكتين و ميوزين انجام ميگيرد اما در گياهان با تشكيل ريز 

 وسط سلول و سپس تشكيل صفحه ياخته اي دو سلول از هم جدا ميشوندكيسه هايي در 

19 
ياخته هاي بينابيني را تحريك ميكند تا هورمون LH ياخته هاي سرتولي را تحريك ميكند تا تمايز زامه را تسهيل كند و FSHدر 

 تستوسترون 

 سالگي اتفاق ميوفتد  50تا  35توقف قائدگي در زنان به علت پيري زود رس تخمدان را يائسگي گويند كه بين  20

 ميوه حقيق هلو ميوه كاذب سيب  21

22 
بافت خورش بافتي است كه توسط تخمك پوشيده شده است كه با تقسيم رشتمان يكي از سلول هاي خود كيسه روياني را ايجاد 

 ميكند 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی
 تهران 2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سعادت آباد واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان
 1399-1400سال تحصيلی  دومسؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

 

 

    

     

  

     

2 زیست  نام درس: 

140  /0  03  /  08 تاریخ امتحان: 

عصر صبح/   09:00 ساعت امتحان: 

دقيقه  90 مدت امتحان: 
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 گل تك جنسي كدو  –حلقه كاسبرگ / گلبرگ / پرچم و مادگي را داشته باشد  4هر  23

 سر / تنه / دم 24

 جدا شدن ياخته هاي سرطاني و جا به جا شدن آن توسط خون به ويژه لنف به نواحي ديگر بدن ارا گويند  25

 ماهي ها / دوزيستان و بيمهرگان آبزي  26

 داراي يك سلول رويشي و يم سلول زايشي ميباشد  27

 ديواره لوله هاي زامه ساز ياخته هايي دارد كه به اين ياخته هاي زامه زا يا ايپرمتوگوني گويند  28

 كرم هاي حلقوي كرم خاكي –كرم هاي پهن كرم كبد  29

 تحريك ساقه زايي و رشد آن  30

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :

     https://konkur.info
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