
که بی پروا و شجاع بودند، پیش از آن که بتوانند  کسانی 
 

کنند، جان خود را از دست  ژن خود را به نسل بعدی منتقل 
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ما نوادگان آنهائیم.

هنر شفاف اندیشیدن 
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خرید آنالین در زیست شناسی یازدهم

کدام مورد دربارۀ ماهیچه های اسکلتی نادرست است؟

1( در حفظ دمای بدن نقش دارند. 

کنترل ارادی بر د هان ایجاد می کنند. 2( نوعی 

3( در ارتباط نقش ندارند. 

کمک می کنند. 4( به نگه داری بدن در حالت قائم 

وظایف ماهیچه  های اسکلتی070  TEST

MiniBOX

که اعمال مختلفی انجام می دهند:  بیش از 600 ماهیچۀ اسکلتی در بدن انسان وجود دارد 

توضیحوظیفه

حرکات ارادی
ماهیچه های اسکلتی به دو استخوان مختلف متصل می شوند و با انقباض ارادی، موجب 

حرکت استخوان و در نتیجه حرکت بدن می شوند.

کنترل دریچه های بدن

بسته  و  باز  مثاًل  می کنند.  کنترل  را   بدن  دریچه های  ارادی  حرکات  با  اسکلتی  ماهیچه های 
)بنداره( اسفنکتر  همچنین  است.  ارادی  انقباضات  این  طریق  از  پلک ها  و  د هان  شدن 

 هایی از ماهیچه های اسکلتی، در نقاط مختلف بدن مثل مخرج و ابتدای مری، عبور مواد را  
کنترل می کنند.

حفظ حالت بدن
ماهیچه ها با اتصال به استخوان  ها و انقباض، موجب اتصال استخوان ها به هم و نگهداری 

بدن به صورت قائم می شوند.

  ماهیچه های اسکلتی در نوشتن، تکلم، رسم شکل و ایجاد حاالت  مختلف چهره نقش دارند.ارتباطات

حفظ دمای بدن
گرمای زیادی  ماهیچه های اسکلتی سوخت و ساز شدید دارند. این سوخت وساز سبب ایجاد 

که می تواند در حفظ دمای بدن مؤثر باشد. می شود 

که تنظیم دمای بدن بر عهدۀ هیپوتاالموس است. کنید   توجه 

ANALYSE

 ماهیچه های اسکلتی در حفظ دمای بدن و ارتباطات نقش دارند. 

گزینۀ 3پاسخ
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فصل سوم    دستگاه حرکتی

ماهیچه های اسکلتی ............... .

2( با استراحت استخوان را به محل قبل باز می گردانند 1( فقط به صورت ارادی منقبض می شوند 

4( بسیاری از حرکات بدن را ممکن می سازند 3( همگی موجب حرکت استخوان می شوند 

اتصال ماهیچه و استخوان071  TEST

 بسیاری از حرکات بدن ناشی از انقباض ماهیچه های اسکلتی )مخطط( هستند.

کنید:  به شکل زیر توجه 

 ماهیچۀ دو سر بازو، سینه ای، شکمی و چهار سر ران، در سطح جلویی بدن قرار دارند.

 ماهیچۀ سه سر بازو، ُسرینی، دو سر ران و توأم، در سطح پشتی بدن قرار دارند.

 ماهیچه های ذوزنقه ای و دلتایی از هر دو سطح جلویی و پشتی دیده می شوند.

شدن  کشیده   باعث  اسکلتی،  ماهیچه های  انقباض  دارند.  انقباض  قابلیت  فقط  ماهیچه  ها   

استخوان به جهتی خاص می شود، ولی استراحت ماهیچه ها تغییری در موقعیت استخوان ایجاد 

محل  به  استخوان  تا  بکشد  عکس  جهت  در  را  استخوان  باید  متقابل  ماهیچۀ  بنابراین  نمی کند؛ 

حال  در  آن  متقابل  ماهیچۀ  ماهیچه ها،  از  یکی  انقباض  هنگام  نتیجه،  در  باز گردد.  خود  قبلی 

ماهیچه ها  از  بسیاری  کرده اند.  عمل  جفت  به صورت  ماهیچه ها  حالت،  این  در  است.   استراحت 

به صورت  جفت، حرکت اندام ها را ممکن می سازند.
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خرید آنالین در زیست شناسی یازدهم

در .............. دوران جنینی، .............. .

1(ماهاول_رودهشروعبهنمومیکند.

2(ماهدوم_ضربانقلبآغازمیشود.

3(ابتدایماهسوم_اندامهایجنسیمشخصمیشوند.

کند. 4(سهماهۀدوم_جنینقادراستخارجازبدنمادرزندگی

سونوگرافی175  TEST

MiniBOX

 هم زمان با تشکیل جفت، یاخته های تودۀ درونی الیه های زاینده را تشکیل می دهند. از رشد 
و تمایز الیه های زاینده، بافت های مختلف جنین ساخته می شود. رشد و نمو جنین طی نه ماه، 

به سه دورۀ سه ماهه تقسیم بندی شود:

ول
ۀ ا

اه
ه م

س

 ماه اول
ابتدا رگ های خونی و روده شروع به نمو می کنند.

جوانه های دست و پا ظاهر می شوند.

ضربان  می کنند و  شدن  تشکیل  به  شروع  اصلی  اندام های  اول،  ماه  انتهای  در 
قلب آغاز می شود.

ماه دوم

ماه سوم

در طی ماه دوم، همۀ اندام ها شکل مشخص می گیرند.

در انتهای ماه سوم اندام های جنسی مشخص شده و جنین دارای ویژگی های بدن 
قابل تشخیص می شود.

وم
 س

م و
دو

ۀ 
اه

ه م
س

سه ماهۀ دوم
جنین به سرعت رشد می کند.

اندام های جنین شروع به عمل می کنند.

جنین به سرعت رشد می کند.سه ماهۀ سوم

اندام های جنین عمل می کنند.

ج از بدن مادر زندگی می کند. جنین در انتهای سه ماهۀ سوم قادر است در خار
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فصل هفتم    تولید مثل

ANALYSE

درماهاولدورانجنینی،ابتدارگهایخونیورودهشروعبهنمومیکنند.

گزینۀ 1پاسخ

N
O

T
E

هفتۀ سی و هشتمهفتۀ بیست و هشتم

هفتۀ دوازدهمهفتۀ چهارم

شلک های زیر مراحل مختلف زندگی رو یان و جنین را نشان می دهند:
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خرید آنالین در زیست شناسی یازدهم

در نهان دانگان .............. . 

1( اسپرم حاصل تقسیم میتوز یاختۀ زایشی است

2( حاصل لقاح یاختۀ دو هسته ای و اسپرم، تخم اصلی است

3( تخم ضمیمه یاخته ای  دیپلوئیدی است

گرده تولید می شود کیسۀ  گامت نر در   )4

لقاح195  TEST

MiniBOX

گردهرابپذیرد،اتفاقاتیرخمیدهد کاللهدانۀ گر کاللهمیرسد.ا گردهبه گردهافشانی،دانۀ طی
کهدرنهایتبهترتیبوشرحزیرلقاحانجاممیشود:

کالله گردهبهدرون گردهراتشکیلمیدهد.لولۀ گرده،رشدمیکندولولۀ یاختۀرویشیدانۀ  1

وخامهنفوذمیکند.
گردهتقسیممیتوزانجاممیدهدو گردهمیشود.اینیاختهدرلولۀ 2 یاختۀزایشیواردلولۀ
گردهبهسمتتخمدانیابهعبارتی، گامتنریازامه)اسپرم(تولیدمیکند.اسپرمهادرلولۀ دو

کیسۀرویانیهدایتمیشوند. تخمکو
3 یکیازاسپرمهابایاختۀتخمزالقاحانجاممیدهد.حاصلاینلقاح،تخماصلیاست.

4 یکیازاسپرمهابایاختۀدوهستهایلقاحانجاممیدهدوتخمضمیمهتشکیلمیشود.
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تولیدمثلنهاندانگان فصلهشتم

کهبهآنلقاحمضاعف)لقاحدوتایی( درنتیجهدرهرتخمداننهاندانگان،دولقاحصورتمیگیرد

گفتهمیشود.لقاحدوتاییبهتولیددوتخمیعنیتخماصلیوتخمضمیمهمنجرمیشود:

تخماصلییاختهایدیپلوئیدی)2n(است.اینیاختهتقسیممیشودورویانراتشکیلمیدهد.

کهباتقسیمهایمتوالیآندوسپرم)دروندانه(را تخمضمیمهیاختهایتریپلوئیدی)3n(است

ایجادمیکند.

ANALYSE

گرده( تقسیم میتوز انجام می دهد و دو  کیسۀ  گرده )خارج از  گرده درون لولۀ  گزینۀ )1(: یاختۀ زایشی دانۀ   

گزینۀ )2(: حاصل لقاح یکی از اسپرم ها با یاختۀ دو هسته ای، تخم اصلی نیست  اسپرم به وجود می آورد. 

نر در   گامت  گزینۀ )4(:  گزینۀ )3(: تخم ضمیمه یاخته ای تریپلوئیدی )3n( است.  و تخم ضمیمه است. 

گرده و از طریق تقسیم میتوز یاختۀ زایشی تولید می شود. لولۀ 
گزینۀ1پاسخ
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خرید آنالین در زیست شناسی یازدهم

گفت .............. . در مورد میوه ها نمی توان 

1( فقط حاصل رشد تخمدان هستند

2( فضای تخمدان در خیار، توسط دیوارۀ برچه ها تقسیم بندی نشده است

کاماًل تقسیم بندی شده است 3( فضای تخمدان در پرتقال، توسط دیوارۀ برچه ها 

4( هلو نوعی میوۀ حقیقی است

میوه199  TEST

MiniBOX

گل،میوهراتشکیلمیدهند. کهبیانشدتخمکبهدانهتبدیلمیشود.سایربخشهای همانطور

کاذبدستهبندیمیشوند. کلیمیوههایحقیقیومیوههای گروه میوههابهدو

قی
حقی

وه 
می

گرمیوهحاصلرشدونموتخمدانباشد، ا

میوۀحقیقینامیدهمیشود.

نتیجه،   در  و  تخمدان  رشد  حاصل  هلو   

نوعی میوۀ حقیقی است.
ب

اذ
ۀ ک

میو

گل از برتخمدانبخشهاییدیگر گرعالوه ا

نیزدرتشکیلمیوهنقشداشتهباشند،میوه

کاذباست.

میوۀ  نوعی  و  نهنج  رشد  حاصل  سیب   

    کاذب است.

لو، گوجه فرنگی و هندوانه جزو میوه های حقیقی هستند.  مرکبات، حبوبات، گردو، زردآ

 موز، آناناس،  انجیر، توت، شاه توت و توت فرنگی از میوه های کاذب محسوب می شوند.
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تولیدمثلنهاندانگان فصلهشتم

گروهیازمیوههاحاصلرشدچندینبرچهدریکتخمدانهستند،اینمیوههابهسهدسته 

تقسیمبندیمیشوند:

 1

درمیوههاییمانندپرتقال،فضایتخمدان

تقسیمبندی کاماًل برچهها دیوارۀ توسط

پرههای از یک هر واقع، در است. شده

پرتقال،یکبرچهرانشانمیدهند.
یک برچه

 2

فضای فلفلدلمهای، مانند میوههایی در

ناقص بهطور برچهها دیوارۀ توسط تخمدان

در واقع در است. شده تقسیمبندی

جدا هم از کاماًل برچهها فلفلدلمهای،

نشدهاند.

 3

تخمدان فضای خیار، مانند میوههایی در

توسطدیوارۀبرچهتقسیمبندینشدهاست

وبرچههامتصلبههمباقیماندهاند.

برچه هاي متصل به هم

ANALYSE

گل هستند. کاذب حاصل رشد سایر بخش های   میوه های حقیقی مانند هلو حاصل رشد تخمدان و میوه های 

گزینۀ1پاسخ

N
O

T
E
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خرید آنالین در زیست شناسی یازدهم

کدام مورد دربارۀ ریزش برگ به نادرستی بیان شده است ؟

کسین باعث تشکیل الیۀ جدا   کننده می شود. 1( افزایش نسبت اتیلن به ا

2( الیۀ جدا کننده در ناحیۀ دمبرگ قرار دارد.

3( آنزیم های تجزیه کننده، یاخته ها را از بین می برند.

4( پس از ریزش برگ، الیه ای چوب پنبه ای تشکیل می شود.

ریزش برگ215  TEST

MiniBOX

کسینافزایشیابد،برگدرمحلدمبرگازشاخهجدامیشودو کهنسبتاتیلنبها هنگامی

کهریزشبرگبهترتیبوشرحزیراتفاقمیافتد: میریزد.مشاهداتمیکروسکوپینشانمیدهند

کنندهدرقاعدۀدمبرگ)محل کسینموجبتشکیلیکالیۀجدا افزایشنسبتاتیلنبها 1

اتصالشاخه(میشود.

کسین،آنزیمهایتجزیهکنندۀدیوارهراتولیدمیکند. برگدرپاسخبهافزایشنسبتاتیلنبها 2
کننده،آنزیمهایتجزیه 3دریاختههایالیۀجدا
تیغۀ باتجزیۀ آنزیمها این فعالیتمیکنند. کننده

بقیۀ با برگ یاختههای اتصال میانیموجبقطع

گیاهمیشوند.

از برگ یاختهها، مردن و نتیجۀجداشدن در 4

شاخهجداشدهومیریزد.
یاخته های  کافی به برگ نمی رسد. مرگ  آوندها، شیرۀ  از جدا شدن برگ در محل دمبرگ و قطع   پس 

برگ به همین علت است.

بعدازریزشبرگ،یاختههایشاخهدرمحلاتصالبهدمبرگ،چوبپنبهایمیشوندوالیهای

محافظدربرابرمحیطبیرونتشکیلمیدهند.

ANALYSE

آنزیم های  عمل  نه  می افتد  اتفاق  آوندها  از  کافی  شیرۀ  نرسیدن  اثر  در  برگ  یاخته های  رفتن  بین  از   

تجزیه کننده!
گزینۀ3پاسخ
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فصل نهم    پاسخ گیاهان به محرک

گزینه درست است؟ کدام 

کسین برخالف هورمون اتیلن، در چیرگی رأسی نقش دارند 1(هورمون ا

کسین، رشد طولی یاخته را تحریک می کند 2( هورمون جیبرلین مانند هورمون ا

گذار است 3( هورمون اتیلن برخالف هورمون جیبرلین، بر میوه اثر 

4( هورمون آبسیزیک اسید همانند هورمون سالیسیلیک اسید، نوعی محرک رشد است

مقایسۀ تنظیم کننده های رشد216  TEST

MiniBOX

کتابدرسیبررسیشدهاست: گیاهیمطرحشدهدر درجدولزیرهمۀهورمونهای

اثراتمحل تولیدهورمونتنظیم  کننده های رشد

محرک رشد

نوکساقه،اکسینها
جوانۀرأسی

•افزایشرشدطولییاخته•نورگرایی
• چیرگیرأسی• ریشهدارکردنقلمهوکال

• درشتکردنمیوهها• تشکیلمیوههایبدوندانه
•سمبرایدولپهایها

جوانههایجانبیسیتوکینینها

•تحریکتقسیمیاخته
•کاهشسرعتپیری

• جوانیوشادابیگلوبرگ
• ساقهزاییکال

قارچجیبرال،جیبرلینها
رویاندانۀغالت

•افزایشرشدطولییاخته
•تحریکتقسیمیاخته

•تولیدمیوههایبدوندانه
• درشتکردنمیوه
•رویشدانۀغالت

بازدارندۀ رشد

آبسیزیکاسید
دانۀدرحالرویش
کهرطوبتکافی

ندارد

 •جلوگیریازرویشدانهورشدجوانه
• حفظآبگیاه
• کاهشرشدگیاه

اتیلن

میوههایرسیده،
بافتهایآسیبدیده،
سوختنسوختهای

فسیلی

• رسیدهشدنمیوۀنارس•  ریزشمیوه
• خرابشدنمیوه• ریزشبرگ

•کاهشرشد• چیرگیرأسی

•القایمرگیاختهایبهیاختههایآلودهیاختههایآلودهسالیسیلیکاسید1

1.سالیسیلیکاسیددرصفحاتبعدشرحدادهخواهدشد.
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