
 به نام خدا
   دبیرستان مصطفی خمینی 2سواالت امتحان درس زیست شناسی 

 دقیقه80:مدت نام کالس: 1396نوبت اول دیماه 
  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
 .کنندمی   سازی همانند یاخته، تقسیم برای درپرومتافاز، که اند برهم عمود استوانۀ جفت یک ها، ریولسانت .1
 پیدا کنند. تماس همدیگر با اووسیت اولیه غشای و اسپرم یک غشای که شود می آغاز موقعی لقاح .2
 . دارد 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 

استفاده کرده و  و روز شب،تابستان،حسی ، خوش خیم، منفذدار،فشرده،بدخیم،دیپلوئید،اوسیت، اووگونیاز کلمات  2
 جاهای خالی را پر کنید.

 پوستی است.  .......................ا نوعی تومور ...........  و مالنوم..................یکی ازانواع تومورهای .........لیپوما  .5
 ........در دوران جنینی شروع می شود............... و زاینده به نام ...............فرایند تخمک زایی از یاخته های ......... .6
 ....و ممکن است صاف یا دارای تزئینات باشد....................دیوارۀ خارجی دانه گرده ............. .7
 دارد....کوتاه نیاز........است.این گیاه برای گل دادن به............. بلند ......  می دهد، گل ..........شبدر که در ......... .8

2 

 از بین گزینه های داده شده دور گزینۀ صحیح خط بکشید. 3
 کروموزومی از کدام استفاده می شود. های ناهنجاری از بعضی تشخیص برای .9

 وتیپکاریب(                               سونوگرافیالف(
 ؟در مورد پالتی پوس کدام صحیح است .01

 مراحل نهایی رشد و نمو جنین در بدن مادر طی می شود.الف(
 مراحل نهایی رشد و نمو جنین در خارج از بدن مادر طی می شود.ب( 

 ؟میوه درخت سیب و هلو بهترتیب از چه بخش هایی از گل ایجاد می شود .00
 نهنج  -تخمدان  ب(                                       تخمدان  -نهنج  الف(

 ؟تاثیر سیانید بر جانوران گیاهخواران چیست .01
  توقف تنفس سلولیب(                                        مسمومیت تنفسی الف(

2 

فصل 
6 

 چرخه سلولی را تعریف کنید. .01

 را نام ببرید. 1مراحل میوز  .01

2 

فصل 
7 

 یده می شود؟لقاح خارجی در کدام جانوران د .05

 بالستوسیست چیست؟ .11

 .را بنویسید منتیجۀ چرخۀ رح .11

3 



فصل 
8 

 درخت آلبالو از چه روشی برای تولید مثل رویشی استفاده می کند؟ .08

 را توضیح دهید.در گیاهان طرز تشکیل کیسه رویانی  .01

2 

فصل 
9 

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

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

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

 الف(کرک های کیاه گوشتخوار

 ب( مرگ یاخته ای:

2 

فصل 
 5تا1

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

 ویژگی و نقش مشیمیه چیست؟ .11

 نحوۀ اتصال ماهیچه به استخوان چگونه است؟ .11

 بیماری گواتر چگونه بوجود می آید؟ .15

  نقش مونوسیت های خون در دفاع را بنویسید. .16

5 

 20 جمع نمرات 
 موفق و پیروز باشید.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 به نام خدا
 پاسخ نامه 2سواالت امتحان درس زیست شناسی 

 
 1396نوبت اول دیماه 

 دبیرستان مصطفی خمینی
 

 نمره سواالت ردیف

 درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید.)از کلمات صحیح و غلط استفاده کنید( 1
 غ.کنندمی   سازی همانند یاخته، تقسیم برای درپرومتافاز، که اند برهم عمود استوانۀ جفت یک ها، ریولسانت .1
 غپیدا کنند. تماس همدیگر با اووسیت اولیه غشای و اسپرم یک غشای که شود می آغاز موقعی لقاح .2
 غ. دارد حرکتی وسیلۀ جانوران در نر گامت همانند ،خرزهره مانند گیاهانی در نر گامت .3
 .صدارد وجود آن نوک در که است ای ماده نور، سمت به رست دانه شدن خم عامل .4

2 

استفاده کرده و  و روز شب،تابستان،حسی ، خوش خیم، منفذدار،فشرده،بدخیم،دیپلوئید،اوسیت، اووگونیاز کلمات  2
 جاهای خالی را پر کنید.

......... .  پوستی بدخیما نوعی تومور ...........  و مالنوم.........خیم خوشیکی ازانواع تومورهای ..........لیپوما  .5
 است.

........در دوران جنینی شروع می اووگونی..... و زاینده به نام ........دیپلوئیدفرایند تخمک زایی از یاخته های ....... .6
 شود.

 ..........و ممکن است صاف یا دارای تزئینات باشد.منفذداردیوارۀ خارجی دانه گرده ....... .7
...کوتاه ..شباست.این گیاه برای گل دادن به.............. بلند روز.....  می دهد، گل .......تایستانشبدر که در ....... .8

 دارد.نیاز

2 

 از بین گزینه های داده شده دور گزینۀ صحیح خط بکشید. 3
 کروموزومی از کدام استفاده می شود. های ناهنجاری از بعضی تشخیص برای .9

 وتیپکاریب(                               سونوگرافیالف(
 ؟در مورد پالتی پوس کدام صحیح است .01

 مراحل نهایی رشد و نمو جنین در بدن مادر طی می شود.الف(
 مراحل نهایی رشد و نمو جنین در خارج از بدن مادر طی می شود.ب( 

 ؟ترتیب از چه بخش هایی از گل ایجاد می شود میوه درخت سیب و هلو به .00
 نهنج  -تخمدان  ب(                                       تخمدان  -نهنج  الف(

 ؟تاثیر سیانید بر جانوران گیاهخواران چیست .01
  توقف تنفس سلولیب(                                        مسمومیت تنفسی الف(

2 

فصل 
6 

 چرخۀ را گذراندی م بعدی تقسیم پایان تا تقسیم یک پایان از یاخته یک که مراحلی چرخه سلولی را تعریف کنید. .13
 .گویندمی  ای یاخته

 1تلوفاز-1آنافاز-1متافاز-1پروفازرا نام ببرید. 1مراحل میوز  .01

2 

فصل 
7 

 لقاح آبزی مهرگان بی و دوزیستان ها، ماهی مثل آبزیان در یده می شود؟لقاح خارجی در کدام جانوران د .05
 شود می دیده خارجی

3 



 به رحم به رسیدن از پستخم پس از تقسیم رشتمان به توده ای پر یاخته تبدیل می شود که بالستوسیست چیست؟ .06
 .شودی م گفته بالستوسیست آن به مرحله، این در .شودی پرم مایعات با آن درون و آید درمی توخالی کرۀ شکل

 .است جنین پرورش و پذیرش برای رحم جدار شدن آماده چرخه رحم نتیجۀ .را بنویسید چرخه رحم نتیجۀ .07

فصل 
8 

 تشکیل هایی جوانه آلبالو، درخت ریشۀ روی درخت آلبالو از چه روشی برای تولید مثل رویشی استفاده می کند؟ .11
 .شوند می ایجاد آلبالو های درخت آنها رشد از که شود می

 تقسیم با و شود می بزرگ خورش بافت های یاخته از یکی را توضیح دهید.در گیاهان طرز تشکیل کیسه رویانی  .19
 رشتمان، تقسیم با که ماند می باقی یکی فقط یاخته چهار این از .کندمی  ایجاد الدی تک یاختۀ چهار کاستمان
 .کند می ایجاد یاخته تعدادی با رویانی کیسۀ نام به ساختاری

2 

فصل 
9 

 هر یک از اعمال زیر توسط کدام هورمون گیاهی انجام می شود. .11
 جیبرلین جوانه زنی دانه:                                              اکسینریشه دار کردن قلمه ها:     الف(

 هر یک ازجنبش های گیاهی زیر چه نوع پاسخی است؟ .10
 : پاسخ به تماسالف(کرک های کیاه گوشتخوار

 پاسخ دفاعی ب( مرگ یاخته ای:

2 

فصل 
 5تا1

 میلین دار ؟هدایت جهشی در کدام نوع نورون ها دیده می شود .11
 مشیمیه الیه ای رنگدانه دار و پر از مویرگ های خونی است. ویژگی و نقش مشیمیه چیست؟ .11
 تغییر با معموالا  که است طوری استخوان به ماهیچه اتصال نحوۀ نحوۀ اتصال ماهیچه به استخوان چگونه است؟ .11

 شود می جا جابه زیادی اندازۀ به استخوان ماهیچه، طول در کوتاهی

باعث رشد غده تیروئید می شود که به آن نباشد، فیکا مقدار به غذا در ید اگر بیماری گواتر چگونه بوجود می آید؟ .15
 گواتر می گویند.

با دیاپدز به بافتها وارد و به  ومی کنند.بیگانه خواری مونوسیت ها  نقش مونوسیت های خون در دفاع را بنویسید. .16
 شوند.می ماکروفاژتبدیل 

5 

 20 جمع نمرات 
 


