
 به نام خدا

   عالمه امینیدبیرستان  2سواالت امتحان درس زیست شناسی 
 دقیقه80مدت امتحان: نام کالس: 97دوم خرداد نوبت 

  نام دبیر:خاقانی نام و نام خانوادگی:
 

 نمره سواالت ردیف

 درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید.)از کلمات صحیح و غلط استفاده کنید( 1

 .شوند می تقسیم مرحلۀ آمادۀ ها یاخته درآنو تراست کوتاه اینترفاز، قبلی مراحل به نسبت یاوقفه اول G2مرحله  .1

 .است با جفت ای تغذیه و خونی رابطۀ ایجاد و رحم جدار درون به جنین نفوذ شامل جایگزینی .2

 . داردن حرکتی وسیلۀ جانوران در نر گامت همانند ،خرزهره مانند گیاهانی در نر گامت .3

 .دارد وجود آن نوک در که است ای ماده نور، سمت به رست دانه شدن خم عامل .4

2 

ستفاده ا« 1ومیوزاتیلن ،  سیتوکنین ، ژنتیکی،  دوهسته ای ، تخمزا ، کنترل ، ،اکسین میتوز، اسپرماتوسیت اولیه   ،2میتوز» از کلمات  2

 کرده و جاهای خالی را پر کنید.

 یاخته چرخۀ شود می باعث که است یاخته ..................................مادۀ ........ در یراتتغی بعضی سرطان، اصلی علت .5

 شود خارج ...........................از...............

 دویاخته به نام  ...............................تولید می کند.....................................اتوسیت اولیه با تقسیم اسپرم .6

 .یابد می کاهش آنها اکسین و مقدار افزایش جانبی های جوانه در .…………………………………دارمق رأسی جوانه قطع با .7

 ............ ................ یاختۀ با دیگر اسپرم شود.ی م تشکیل اصلی تخم ...،.................. یاختۀ با از اسپرم ها  یکی آمیزش از .8

 .است ضمیمه تخم تشکیل آن نتیجۀ که می یابد  آمیزش

2 

 ینه های داده شده دور گزینۀ صحیح خط بکشید.از بین گز 3

 برای تکثیرشلغم و سیب زمینی به ترتیب  بیشتر از چه روشی استفاده می شود. .9

 قطعه قطعه کردن –استفاده از بذر ب(                             استفاده از بذر -قطعه قطعه کردنالف(

 علت رقص عروسی در ماهی ها کدام است؟ .01

 همزمان شدن ورود گامتها به آبب( فزایش احتمال  برخورد گامتها                              االف(

 کدام است؟ ثرگشتان در جنین برخی پرندگان در احذف پرده های میانی ان .00

 بافت مردگی ب(                                      مرگ برنامه ریزی شده الف(

 ل حشره به گیاه تنباکو ترکیب فرار از کدام یک ترشح می شود.در هنگام حمله نوزاد کرمی شک .01

  از گیاهب(                                        از نوزاد کرمی شکل حشره الف(

2 

فصل 
 شش

 منظور از یاخته های  دیپلوئید چیست؟ .01

 چیست؟ 0تفاوت آنافاز میتوز با آنافاز میوز .01

2 



فصل 
 هفت

 ست؟نقش غده وزیکول سمینال چی .01

 از کجا ترشه می شود و چه نقشی دارد؟ HCGهورمون  .16

 چرخه تخمدان و چرخه رحم چه نقشی در زن دارد؟ .17

2 

فصل 
 هشت

 درخت آلبالو از چه روشی برای تولید مثل رویشی استفاده می کند؟ .01

 طرز تشکیل کیسه رویانی را توضیح دهید. .01

2 

فصل 
 نه

 اهی انجام می شود.هر یک از اعمال زیر توسط کدام هورمون گی .11

 الف( ریشه دار کردن قلمه ها:                                                  جوانه زنی دانه:

 هر یک ازجنبش های گیاهی زیر چه نوع پاسخی است؟ .10

 الف(کرک های کیاه گوشتخوار

 ب( مرگ یاخته ای:

2 

فصل 
5 

 ؟هدایت جهشی در کدام نوع نورون ها دیده می شود .11

 گی و نقش مشیمیه چیست؟ویژ .11

 نحوۀ اتصال ماهیچه به استخوان چگونه است؟ .11

 بیماری گواتر چگونه بوجود می آید؟ .11

  نقش مونوسیت های خون در دفاع را بنویسید. .12

5 

 20 جمع نمرات 

 موفق و پیروز باشید.

 

 

 

 

 

 

 



 به نام خدا

 2سواالت امتحان درس زیست شناسی 

 پاسخ نامه
 

 97دوم خرداد نوبت 
 نام و نام خانوادگی:

 

 نمره سواالت ردیف
 درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید.)از کلمات صحیح و غلط استفاده کنید( 1

 غلط نسبت به مراحل قبلی اینترفاز، کوتاه تراست ودرآن یاخته ها آمادۀ مرحلۀ تقسیم می شوند. یاوقفه اول G2مرحله  .1
 غلط .است با جفت ای تغذیه و خونی رابطۀ ایجاد و رحم جدار درون به جنین نفوذ جایگزینی شامل .2
 غلط . داردن تیحرک وسیلۀ جانوران در نر گامت همانند ،خرزهره مانند گیاهانی در نر گامت .3
 صحیح .دارد وجود آن نوک در که است ای ماده نور، سمت به رست دانه شدن خم عامل .4

2 

« 1ومیوزاتیلن ،  سیتوکنین ، ژنتیکی،  دوهسته ای ، تخمزا ، کنترل ، ،اکسین میتوز،  ثانویهاسپرماتوسیت   ،2میتوز» از کلمات  2
 ستفاده کرده و جاهای خالی را پر کنید.ا

 ............کنترلاز... یاخته چرخۀ شود می باعث که است یاخته ...ژنتیکیمادۀ . در تغییرات بعضی سرطان، لیاص علت .5
 شود خارج

 .....تولید می کند.اسپرماتوسیت ثانویه.......دویاخته به نام  1میوزاتوسیت اولیه با تقسیم .....اسپرم .6
 .یابد، می کاهش آنها ......اکسین ....و مقدار افزایش جانبی های انهجو در ......سیتوکینین ....مقدار رأسی جوانه قطع با .7
 ....... .ای دو هسته... یاختۀ با دیگر اسپرم یشود. م تشکیل اصلی تخم ..،تخمزا...... یاختۀ با از اسپرم ها  یکی آمیزش از .8

 .است ضمیمه تخم تشکیل آن نتیجۀ که می یابد  آمیزش

2 

 شده دور گزینۀ صحیح خط بکشید.از بین گزینه های داده  3
 برای تکثیرشلغم و سیب زمینی به ترتیب  بیشتر از چه روشی استفاده می شود. .9

 قطعه قطعه کردن –استفاده از بذر ب(                             استفاده از بذر -قطعه قطعه کردنالف(
 علت رقص عروسی در ماهی ها کدام است؟ .01

 آب همزمان شدن ورود گامتها بهب( گامتها                               افزایش احتمال  برخوردالف(
 کدام است؟ ثرحذف پرده های میانی انگشتان در جنین برخی پرندگان در ا .00

 بافت مردگی ب(                                      مرگ برنامه ریزی شده الف(
 و ترکیب فرار از کدام یک ترشح می شود.در هنگام حمله نوزاد کرمی شکل حشره به گیاه تنباک .01

  از گیاهب(                                        از نوزاد کرمی شکل حشره الف(

2 

فصل 
 شش

 باشند، داشته نسخه 1 کروموزوم هر از آنها پیکری های یاخته که جاندارانی به منظور از یاخته های  دیپلوئید چیست؟ .13
 .یگویند م دیپلوئید

 0در آنافاز میتوز کروماتید های خواهری از هم جدا می شوند ولی در آنافاز  چیست؟ 0آنافاز میتوز با آنافاز میوز تفاوت .01
 .کروموزوم های همتا و دو کروماتیدی از هم جدا می شوند 0میوز 

2 

فصل 
 هفت

 برای الزم انرژی فروکتوز .یکنند م اضافه ها اسپرم به را فروکتوز از غنی مایعی نقش غده وزیکول سمینال چیست؟ .15
 یکند م فراهم را ها اسپرم فعالیت

از یاخته های ترفوپالست ترشح می شود و سبب جسم زرد و  از کجا ترشه می شود و چه نقشی دارد؟ HCGهورمون  .16
 .تداوم ترشح هورمون پرشسترون از آن می شودو از قاعدگی و تخمک گذاری مجدد جلوگیری می کند

 تخمدان در را اووسیت شدن بالغ نبندی زما تخمدانی، چرخۀ رحم چه نقشی در زن دارد؟ چرخه تخمدان و چرخه .17
 .کند می آماده بارداری برای را رحم رحمی، چرخۀ و تنظیم

2 
 
 
 
 
 
1 

فصل 
 هشت

 می تشکیل هایی جوانه آلبالو، درخت ریشۀ روی درخت آلبالو از چه روشی برای تولید مثل رویشی استفاده می کند؟ .18
 .شوند می آلبالوایجاد های درخت آنها رشد از هک شود

 تقسیم با و شود می بزرگ خورش بافت های یاخته از یکیدرون تخمک  طرز تشکیل کیسه رویانی را توضیح دهید. .19
 نام به میتوزساختاری تقسیم با که می ماند باقی یکی فقط یاخته چهار این از .می کند ایجاد پلوئیدی ها یاختۀ چهار میوز
 .کند ایجادمی رویانی ۀکیس

2 



 هر یک از اعمال زیر توسط کدام هورمون گیاهی انجام می شود. .11 نهفصل 

 جیبرلین جوانه زنی دانه:                                                اکسینالف( ریشه دار کردن قلمه ها:  

 هر یک ازجنبش های گیاهی زیر چه نوع پاسخی است؟ .10

 : تماسیگوشتخوارالف(کرک های کیاه 

 دفاعی ب( مرگ یاخته ای:

2 

 میلین دار ؟هدایت جهشی در کدام نوع نورون ها دیده می شود .11 5فصل 
چشم را  شبکّیۀ که است خونی های مویرگ از پر و هدار رنگدان های الی مشیمّیه ویژگی و نقش مشیمیه چیست؟ .11

 تغذیه می کند.
 کوتاهی تغییر با معموالا  که است طوری استخوان به ماهیچه اتصال وۀنح نحوۀ اتصال ماهیچه به استخوان چگونه است؟ .24

 شود می جا جابه زیادی اندازۀ به استخوان طول ماهیچه، در
 اندازۀ به تیروئیدی هورمون گاه آن نباشد، کافی مقدار به غذا در ید اگر بیماری گواتر چگونه بوجود می آید؟ .25

 ید تا یشود م غده بیشتر رشد باعث تیروئید، محرک هورمون ترشح با یرمغزیز غدۀ حالت این در .یشوند نم ساخته کافی
 .یگویند م گواتر آن به که شود می آن شدن بزرگ به منجر تیروئید بیشتر غدۀ فعالیت .کند جذب بیشتری
 شتدر به و کنند تغییر می خروج، از پس و یشوند م خارج خون از نقش مونوسیت های خون در دفاع را بنویسید. .26

 .یشوند م تبدیل دندریتی های یاخته یا و خوار

5 

 20 جمع نمرات 
 موفق و پیروز باشید.


