
 چزخِ سلَلٖآفزٌٌٗذُ  ثِ ًبم

 هْز دث٘زستبى  

 (2شناسی )زیستسؤاالت درس:  تجربیرضتِ:  یازدهمپبِٗ: 

 ًوزُ: 4تؼذاد غفحِ:  دل٘مِ 50هذت اهتحبى:  ًَثت: دٍم تبرٗخ اهتحبى: 

 

 اهضبء:
 21تؼذاد سؤال:   والس: نام و نام خانوادگی:

 ًبم دث٘ز:  ًبم پذر:

 ثبرم تبى را ثزرسٖ وٌ٘ذ ٍ ثب اعوٌ٘بى ٍارد هزحلٔ ثؼذٕ ضَٗذ. اه٘ذٍارم هثل ًمبط ٍارسٖ، ثِ دلت هس٘ز سًذگٖ ردٗف

 درستٖ ٗب ًبدرستٖ جوالت سٗز را هطخع وٌ٘ذ. 1

 ضَد. ثبس ضذُ ٍ سذٗن اس سلَل خبرج هٖ دار سذٗوٖ درٗچِّبٕ  الف( ٌّگبم پتبًس٘ل ػول، وبًبل

 غذد ػزق در الِٗ إ اس پَست لزار دارد وِ ثزإ تِْ٘ چزم وبرثزد دارد. ة(

 ضَد. إ اس ثِ ّن پَ٘ستي چٌذ سلَل در دٍرُ جٌٌٖ٘ اٗجبد هٖ ج( ّز سلَل هبّ٘چِ

 وٌذ. هٖثخص هزوشٕ غذُ فَق ولِ٘، َّرهَى جٌسٖ سًبًِ ٍ هزداًِ را در ّز دٍ جٌس تزضح د( 

 صًٖ ٍجَد ًذارد. سبس( گ٘زًذُ آًتٖ ّبٕ پبدتي ّب )سلَل در سغح پالسوَس٘تُ( 

 ّبٕ سبلن ثذى آس٘ت ثزسبًذ. درهبى سزعبى هوىي است ثِ ثخصٍ( 

 تَاًٌذ هطبثِ ٗب هتفبٍت ثبضٌذ. دٍللَّبٕ ّوسبى اس لحبػ جٌس٘ت هٖس( 

 وزٍهَسٍم ٍ ٗب ثذٍى وزٍهَسٍم ثبضٌذ. 2n، ث٘طتز اس n ،2nّب  در ثذى ضوب هوىي است سلَل ح(

2 

 ( تٌظ٘ن ٍضؼ٘ت ثذى ٍ تؼبدل:الف           ضَد؟ اػوبل سٗز در وذام هزاوش ػػجٖ وٌتزل هٖ 2

 احسبس تزس:ج(                                            ( تٌظ٘ن تزضح ثشاق:ة
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 ثِ سؤاالت سٗز پبسخ وَتبُ دّ٘ذ. 3

 وٌذ؟ چطن، ضجىِ٘ را تغذِٗ هٖالف( چِ ثخطٖ اس 

 چِ ًبم دارد؟ ة( راثظ ث٘ي حلك ٍ گَش ه٘بًٖ

 ّبٕ پ٘ىزٕ ّستٌذ؟ اًذ، جشء وذام حس ّب وِ ثِ تغ٘٘ز عَل هبّ٘چِ حسبس ّبٕ درٍى هبّ٘چِ ج( گ٘زًذُ

 وٌذ، چِ ًبم دارد؟ إ آًْب را احبعِ هٖ استخَاًٖ وِ هبدُ سهٌِّ٘بٕ  ّبٖٗ ّن هزوش اس سلَل استَاًِد( 

 ضَد؟ ُ( در سهبى اًمجبؼ هبّ٘چِ َٗى ولس٘ن اس وذام اًذاهه آساد هٖ

 ٍ( هفػل ث٘ي استخَاى ثبسٍ ٍ سًذ سٗزٗي اس چِ ًَػٖ است؟
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 وٌٌذ ٍ ًت٘جِ آى چ٘ست؟ ّب اًزصٕ هَرد ً٘بس خَد را اس چِ چ٘شٕ تأه٘ي هٖ در ث٘وبرٕ دٗبثت ض٘زٗي، سلَل 4
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 ضَد؟ ّب تزضح هٖ اس وذام سلَل IIاٌٗتزفزٍى ًَع  5

 ّب ًمص هْوٖ دارد؟ اٗي ًَع اٌٗتزفزٍى در هجبرسُ ػلِ٘ وذام سلَل
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 ثب تَجِ ثِ ضىل همبثل، ثِ سؤاالت سٗز پبسخ دّ٘ذ. 6

 وٌذ؟ هغوئي هٖ DNAوذام ًمغِ ٍارسٖ، سلَل را اس سالهت الف( 

 آس٘ت دٗذُ ثبضذ ٍ اغالح ًطَد، چِ فزاٌٗذّبٖٗ  DNAاگز ة( 

 افتذ؟ ثِ راُ هٖ
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 ضَد؟ ّز ٗه اس هزاحل سٗز، در وذام هزحلِ چزخِ سلَلٖ اًجبم هٖ 7

 ّبٕ دٍن: ة( تخزٗت رضتِ:                                                   DNAالف( ّوبًٌذسبسٕ 

 ّب: ّبٕ دٍن:                          د( حذاوثز فطزدگٖ وزٍهَسٍم رضتِج( اتػبل سبًتزٍهز وزٍهَسٍم ثِ 

1 

 در تمس٘ن هَ٘س: 8

 تتزاد چ٘ست؟ هٌظَر اس الف(

 ضَد؟ ة( در وذام هزحلِ هَ٘س تطى٘ل هٖ

 ( ثس٘بر ضجِ٘ ه٘تَس است؟2ٗب  1ٍلبٗغ وذام هَ٘س )ج( 

1 

 ثب تَجِ ثِ ضىل ثِ پزسص ّبٕ سٗز پبسخ دّ٘ذ 9

  وذام هزحلٔ تمس٘ن هَ٘س را ًطبى هٖ دّذ؟   دقیقاً ضىل الف( 

    .ّبٕ اٍلِ٘ را ثٌَٗس٘ذتؼذاد وزٍهَسٍم ِ ثِ ضىل، لجل اس ضزٍع تمس٘ن هَ٘س،ة( ثب تَج

 هزحلٔ لجل اس اٗي هزحلِ چِ ًبم دارد؟د( 

1 

 هَرد غح٘ح را اس داخل پزاًتش اًتخبة وٌ٘ذ. 10

 ( وزٍهَسٍم غ٘زجٌسٖ دارد.47 – 45 – 23 – 2خَد ) پیکریّبٕ  داٍى، در سلَل)ًطبًگبى(ٗه فزد هجتال ثِ سٌذرمالف( 

 است؟  متفاوتوذاه٘ه اس ًظز ّبپلَئ٘ذ ٗب دٗپلَئ٘ذ ثَدى ثب ثمِ٘ ة( 

 هبر حبغل اس ثىزساٖٗ( –هلىِ سًجَر ػسل  –سًجَر ػسل ًز  –)سًجَر ػسل وبرگز 

 وزم خبوٖ( –هلخ  –وَسِ  –دارد؟ )لَرثبغِ  خارجیج( وذام ٗه لمبح 

 (4 – 3 – 2 – 1) سبًتزَٗل خَاّذ داضت؟چٌذ  ٗه سلَل جبًَرٕ ثِ ٌّگبم ٍرٍد ثِ ثِ هزحلِ ه٘تَس، د(

1 

 در هَرد دستگبُ تَل٘ذ هثلٖ سى، ثِ سؤاالت سٗز پبسخ دّ٘ذ. 11

 الف( وذام َّرهَى ػبهل اغلٖ تخوه گذارٕ است؟

 وٌذ؟ هّٖبٖٗ تزضح  ة( جسن سرد چِ َّرهَى

 ضَد؟ ّبٕ رحوٖ هٖ ج( چِ ػبهلٖ ثبػث راًص اٍٍس٘ت درٍى لَلِ

 وٌذ، چِ ًبم دارد؟ د( تَدُ پزسلَلٖ تَپزٕ وِ در لَلِ رحن ثِ سوت رحن حزوت هٖ

 ، اس تمس٘ن هَ٘سٕ وذام سلَل اٗجبد هٖ ضَد؟  ٍل٘ي گَٗچِ لغجٖ در سي ثلَؽ جٌسٖاُ( 

 ضَد؟دٍرٓ جٌسٖ سًبى ثب چِ رٍٗذادٕ ضزٍع هٖ ٍ( 

 دارد؟ LH  ٍFSHخَردٕ رٍٕ تزضح  چِ ًَع ثبس 14لظت سٗبد حذٍد رٍس استزٍصى در غس( 

2 

 ّبٕ سٗز در دستگبُ تَل٘ذ هثلٖ هزداى، ٗه ٍظ٘فِ ثٌَٗس٘ذ. ثزإ ّز ٗه اس ثخص 12

 ّبٕ ثٌ٘بثٌٖ٘: ّبٕ سزتَلٖ:                                                ة( سلَل سلَلالف( 

 د( غذُ پزٍستبت: ج( غذد ٍسٗىَل سوٌ٘بل:                                              

1 

 ثب تَجِ ثِ ضىل همبثل: 13

 ( 2ٗب  1در وذام ضوبرُ )ٍد، ر خًَٖ وِ اس سوت هبدر ثِ جٌ٘ي هٖالف( 

 جزٗبى دارد؟ 

 را ًبهگذارٕ وٌ٘ذ. 3ضوبرُ  ة(

 خَى هبدر ٍ جٌ٘ي ثِ دل٘ل ٍجَد وذام پزدُ اعزاف جٌ٘ي، ج( 

 ضَد؟ هخلَط ًوٖ
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 إ چ٘ست؟ دارد؛ ًمص اٗي الِٗ صلِ إ إ چسجٌبن ٍ صلِ در جبًَراًٖ وِ لمبح خبرجٖ دارًذ، تخوه دَٗارُ 14
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 .دٍ ًمص پزدٓ هحبفظت وٌٌذٓ جٌ٘ي اًسبى را ثٌَٗس٘ذ 15

 

1 

 5/0 دٌّذ؟ هٖاًجبم سبس، اثتذا تمس٘ن ه٘تَس ٍ سپس هَ٘س  ّبٕ اسپزم ّبٕ دَٗارُ لَلِ ساٖٗ، ثِ چِ دل٘ل سلَل در فزاٌٗذ اسپزم 16

  7تب  1سَاالت اًتخبثٖ فػل  

 ضًَذ؟ ّب ثبػث حزوت استخَاى هٖ آٗب ّوِ هبّ٘چِ 17

 ٗه هثبل ثٌَٗس٘ذ.
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 ثِ سؤاالت سٗز پبسخ وَتبُ دّ٘ذ. 18

 ضَد: َّرهَى هتزضحِ اس ثخص لطزٕ فَق ولِ٘ وِ هوىي است هَجت تضؼ٘ف س٘ستن اٗوٌٖ در ضزاٗظ خبظ هٖالف( 

 ة( ًَػٖ تَهَر خَش خ٘ن را ًبم ثجزٗذ وِ در ثبلغ٘ي هتذاٍل است.

 ج( ثخطٖ اس سبلِ هغش وِ در ثبالٕ هزوش تٌظ٘ن تزضح ثشاق لزار گزفتِ است:

 ............. در گَش ه٘بًٖ رٍٕ درٗچِ ث٘ضٖ لزار دارد.وف استخَاًچٔ ....................د( 

1 

 ت(ٍاصُ اضبفٖ اس 2. )ثٌَٗس٘ذ همبثل آى ضوبرُ آى ٍاصُ را پ٘ذا وزدُ ٍ ّب را ّبٕ هزتجظ ثب ّزوذام اس ٍاصُ ػجبرت 19

 

خَارٕ ٍ ّوچٌ٘ي ًطت هَاد درٍى ه٘ىزٍة ثِ خبرج آى  سجت تسْ٘ل ث٘گبًِ الف 1ٌٗتزفزٍى ًَع ا 1

 )ضوبرُ ...............( .ضَد هٖ

ّبٕ اٗوٌٖ ػزضِ  دّذ ٍ ثِ سلَل ّبٖٗ اس ه٘ىزٍة را در سغح خَد لزار هٖ لسوت ة 2اٌٗتزفزٍى ًَع  2

 . )ضوبرُ .............(وٌذ هٖ

ضَد ٍ ًمص هْوٖ در هجبرسُ  پزٍتئٌٖ٘ است وِ اس سلَل وطٌذُ عج٘ؼٖ تزضح هٖ ج پزٍتئ٘ي هىول 3

 . )ضوبرُ ......................(دّبٕ سزعبًٖ دار ثب سلَل

ّب  صى ّب، سجت ثٖ اثز ٗب ًبثَد وزدى آًتٖ ّبٖٗ وِ پزٍتئ٘ي تزضح ضذُ اس آى سلَل د ّبٕ دًذرٗتٖ سلَل 4

 . )ضوبرُ .................(ضَد هٖ

   پالسوَس٘ت 5

    هبوزٍفبص 6

1 

 ػلت هخغظ ثَدى هبّ٘چِ اسىلتٖ را ثٌَٗس٘ذ. 20
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 هغش:در تطزٗح  21

 ضَد ٗب سغح پطتٖ؟ الف( وزهٌِ٘ در سغح ضىوٖ دٗذُ هٖ

 ضَد؟ إ چِ لسوتٖ دٗذُ هٖ ة( در تطزٗح هغش ثؼذ اس ثزش جسن پٌِ٘

 ج( در لجٔ پبٌٖٗ٘ ثغي سَم چِ ج٘شٕ ٍجَد دارد؟

 تَاى ثغي چْبرم را هطبّذُ وزد؟ ثب ثزش چِ ثخطٖ هٖد( 

1 



  9ٍ  8فػل  اًتخبثٖسؤاالت  

 ّز ٗه اس هَارد سٗز، هؼزف چِ ثخطٖ اس گ٘بُ است؟ 17

 آٗذ: ت در ضزاٗظ هٌبست ثِ ٍجَد هّٖبٕ ّن ضىل وِ ثب تمس٘ن ه٘تَس سلَل ٗب ثبف إ اس سلَل الف( تَدُ

 آٗذ: هَُ٘ درخت س٘ت اس اٗي ثخص گل ثِ ٍجَد هٖة( 

  آٗذ: ثِ ٍجَد هٖ إ ثب اسپزم )گبهت ًز( ج( اس تزو٘ت سلَل دٍ ّستِ

 ّبٕ گزدُ در گل: هحل تطى٘ل و٘سِد( 

1 

 ّبٕ سٗز هَارد خَاستِ ضذُ را ًبهگذارٕ وٌ٘ذ. در ضىل 18

 

 

 

 

 

 

 : ................................4: ....................................              ضوبرُ 3: ..................................                  ضوبرُ 1ضوبرُ 

 : ..................................2ضوبرُ 

1 

 ّبٕ گ٘بّٖ ثِ سؤاالت سٗز پبسخ دّ٘ذ. در هجحث َّرهَى 19

 چ٘زگٖ رأسٖ است؟الف( وذام َّرهَى ػبهل 

 ضَد؟ ّب هٖ ة( وذام َّرهَى ثبػث رٗشش ثزي درختبى ٍ هَُ٘

 اًذاسد؟ ّبٕ َّاٖٗ گ٘بُ را ثِ تأخ٘ز هٖ اًذامج( وذام َّرهَى، پ٘ز ضذى 

 ّب در ضزاٗظ خطىٖ تحت تأث٘ز وذام َّرهَى است؟ د( ثستِ ضذى رٍسًِ

1 

 دّذ. ضىل همبثل گ٘بُ داٍٍدٕ را ًطبى هٖ 20

 دّٖ  چِ تأث٘زٕ ثز گل٘ذ وِ ضىستي ضت ثب ٗه جزلِ ًَرٕ تَض٘ح دّ

 دارد. اٗي گ٘بُ
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 وٌذ؟ سٗز چگًَِ اس گ٘بّبى هزالجت هّٖز ٗه اس هَارد  21

 الف( وُزن:

 رّب سبسٕ سبلس٘ل٘ه اس٘ذ:ة( 
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 20 آهَساى ػشٗش ثب آرسٍٕ هَفم٘ت ثزإ ضوب داًص 
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