
 

 

 

 

 

 
 

 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
 

 در هر یک از سئواالت زیر گزینه ی صحیح را انتخاب کنید . 1

 ست .                          الف(  وقتی سلول فعالیت عصبی ندارد ، کانال دریچه دار ................ برخالف ............... و همانند ............. غیر فعال ا

 نشتی  -سدیمی   -( پتاسیمی 2نشتی                                              –پتاسیمی   -( سدیمی 1

 پمپ سدیم پتاسیم –نشتی   –( پتاسیمی 4دریچه دار پتاسیمی                            –نشتی   –( سدیمی 3

 ب( کدام عبارت به درستی بیان شده است ؟

 تر از گیرنده های مخروطی هستند .( در نقطه کور گیرنده های استوانه ای بیش1

 ( اطالعات عصب شنوایی به بزرگترین لوب مخ ارسال می شود .2

 ( در نزدیک بینی کرۀ چشم بزرگتر از حد طبیعی است .3

 ( گیرنده های حس وضعیت پیام را به لوب پس سری انتقال می دهند . 4

 پ( کدامیک از اعمال ماهیچه های اسکلتی نمی باشد ؟

 ( حفظ دمای بدن4( پشتیبانی                    3( ارتباطات                  2حالت بدن                 ( حفظ 1

 ت( کدام عبارت درست است ؟

 در انسان سالم به طور معمول ، هورمون مترشحه از .......................... به طور مستقیم سبب ..................... می شود .  

 افزایش تولید شیر –( هیپوفیز پسین 2افزایش ترشح آلدوسترون                                          –وتاالموس ( هیپ1

 کاهش آب خون –( هیپوفیز پسین 4افزایش برون ده قلب                                   –( بخش مرکزی فوق کلیه 3

 درست است ؟ث( کدام گزینه درباره ی پروتئین های مکمل 

 ( در پاسخ به حضور میکروب ها در خون ترشح می شوند .          1

 ( قرارگیری آنها روی میکروب سبب تسهیل بیگانه خواری می شود .2

 ( هر پروتئین مکمل فقط در صورت برخورد به میکروب فعال می شود .3

 ( بر خالف پادتن ها در پالسمای خون محلول هستند .4
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 یا غلط بودن هر یک از عبارات زیر را مشخص کنید .صحیح  2

 در پتانسیل عمل ، کانال های نشتی ، برخالف کانال های دریچه دار ، یونها را در جهت شیب غلظت عبور می دهند . (1

 آسیب به لیمبیک می تواند احساس خشم را در انسان افزایش دهد . (2

 ی پوششی از گوش خارج می شوند .دندریت های گیرنده شنوایی بعد از عبور از سلول ها (3

 قرنیه به کمک ماده ای که فضای پشت عدسی را پر کرده است ، تغذیه می شود . (4

 گیرنده های فرو سرخِ چشم مار زنگی به مار در تشخیص شکار در تاریکی کمک می کند . (5

 سبب کوتاهی سارکومر می شوند Zپروتئین های میوزین با اتصال به خطوط  (6

 استخوان های دراز، نمی تواند حاوی مغز تولید کنندۀ سلول های خونی باشد .انتهای برآمده  (7

 عامل تبدیل کنندۀ تارهای ماهیچه ای سفید به قرمز ، می تواند سبب کاهش احتمال ابتال به پوکی استخوان شود . (8

 غده اپی فیز پائین ترین غدۀ درون مغزی است . (9

 د .نگلوکاگون ، در کبد ، گیرنده دارهورمون های تیروئیدی همانند هورمون  (11

 هر پروتئین دفاع غیر اختصاصی ، با قرار گرفتن روی میکروب فاگوسیتوز را آسانتر می کند . (11

 محیط اسیدی پوست برای همۀ میکروب ها نامناسب است . (12

  ( پس از سن رشد تراکم استخوان زنان سریعتر از مردان کاهش می یابد .13
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 3از  1صفحه 

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

 تجربییازدهم  مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 3 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1400 -1401سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 2زیست شناسی نام درس: 

 آزیتا الوندی نام دبیر:

 10/1400 /06 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 10:00  ساعت امتحان:

 دقیقه100مدت امتحان : 



 کلمه درست را انتخاب کنید . 3

 قبل از برداشتن رابط سه گوش ) اجسام مخطط / تاالموس ( قابل مشاهده هستند . -1

 در افراد نزدیک بین ، پرتوهای نور اجسام نزدیک ) جلوی / روی ( شبکیه تشکیل می شود . -2

 . تشخیص مولکول های محیط اطراف توسط ) گیرنده / سلول های مغز ( مگس انجام می شود -3

 در سطح درونی تنه استخوان ران ، ) مغز زرد / بافت اسفنجی ( وجود دارد . -4

در تارهای ماهیچه ای که به سرعت خسته می شوند ، به نسبت تارهای دیگر ) اسید الکتیک / بی کربنات ( کمتری  -5

 تولید می شود .

 تمام استخوان های دراز در اسکلت ) محوری / جانبی ( قرار دارند . -6

 کت در جانوران ) یکسان / مشابه ( است .اساس حر -7

 هورمون ) پروالکتین / کورتیزول ( در تقویت سیستم ایمنی نقش دارد . -8

 مکانیسم تنظیمی هورمون ) انسولین / اکسی توسین ( بازخورد منفی نیست . -9
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 جاهای خالی جمالت زیر را با کلمات مناسب پر کنید : 4

 .............................. قرار دارد که در فعالیت هایی از جمله شنوایی و حرکت و بینایی نقش دارد .الف( مغز میانی در باالی 

 ب( عدسی چشم از طریق .......................... به جسم مژگانی متصل است .

 ام دارد .پ(بخشی از چشم که در دقت و تیز بینی اهمیت دارد ، ................................. ن

 ت( اولین استخوان گوش میانی که به ارتعاش در می آید ، ............................ نام دارد .

 ... آنها باعث انتقال نیروی ماهیچه به استخوان و حرکت آنها می شود .استخوانها و ................ ث( اتصال ماهیچه های اسکلتی به

 در شب به ........................ میرسد .ج( مقدار ترشح هورمون مالتونین 

 چ( هورمون اکسی توسین در جسم یاخته ای سلولی که در ............................ قرار دارد ، ساخته میشود .

 .ح( دومین خط دفاعی شامل سازو کارهایی است که بیگانه ها را بر اساس ......................... آنها شناسایی می کند 

 پس از شناسایی پادگن تکثیر می شود و لنفوسیت های .......................... را پدید می آورد . Tخ( لنفوسیت 

 د( فرآیند عبور گویچه های سفید از دیوارۀ مویرگ را ............................. می نامند .
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 به سئواالت زیر پاسخ کوتاه دهید . 5

  به جا می شوند ؟ راست وچپ جامخ پیام ها چگونه بین دونیمکره  (1

 اولین عامل حفاظت کننده ی نخاع را نام ببرید ؟  (2

 را مشاهده کرد ؟ 4با برش کدام قسمت مغز می توان بطن  (3

 مواد اعتیاد آور با تاثیر بر کدام قسمت ، قدرت تصمیم گیری فرد را کاهش می دهند ؟ (4

انعکاس عقب کشیدن دست در برخورد با جسم داغ ، در حال استراحت است ، به کدام استخوان ماهیچه ای که هنگام  (5

 ساعد متصل است ؟

 کدام گیرنده های حسی برای اسید الکتیک ، گیرنده دارند ؟ (6

 کدام قسمت چشم ، بیشترین نقش را در همگرا کردن پرتوهای نور دارد ؟ (7

 را عصب دهی می کند ؟ بیهماهیچه های عناعصاب پاراسمپاتیک کدامیک از  (8

 بیماری چشمی را نام ببرید که پرتوهای نور روی نقاط متعددی در شبکیه متمرکز می شود؟ (9

 از کدام منبع انرژی استفاده می کند ؟« ماهیچه دو سر بازو» در انقباض های طوالنی مدت  (11

 ( جنس اسکلت کوسه ماهی چیست ؟11

 ترشح می شود  ؟ کدام غدهوکی استخوان می شود از ( هورمونی که افزایش ترشح آن منجر به پ12

 ( بیگانه خوار مستقر در بافت که توانایی عرضه آنتی ژن به لنفوسیتها را دارد ، را نام ببرید ؟13

 ( جهت حذف سلول آلوده به ویروس ، در خط دوم دفاعی ، چه مکانیسمی صورت می گیرد ؟14

4 

 ( فقط ذکر شماره برای هر یک از موارد زیر یک بخش مشخص کنید ؟ )   6

 (  هماهنگ کردن بدن یک ژیمناست ؟1

 ( در اولین خط دفاعی بدن نقش دارد ؟2

 (  موثر در هم ایستایی آب بدن ؟3

 ( پیام های حسی از این قسمت ، جهت پردازش نهایی به قشر مخ می روند ؟4

 

1 

 3از 2ی  صفحه

 3 از 2صفحه ی 



 نمره 20جمع بارم : 

 5/1 مورد از وظایف سلولهای نوروگلیا را نام ببرید . دو 7

 الف( ساختار مقابل چه توانایی هایی را به جاندار واجد آن می دهد ؟ 8

 ب( نوع گیرنده را بنویسید ؟
 
 
 
 
 

75/1 

 دوعامل از عواملی که به کنار هم ماندن استخوان ها کمک می کند را نام ببرید ؟ 9
5/1 

 هر یک از گزاره های زیر  با یکی از واژه ها  ارتباط دارد . آنها را بیابید و در پاسخنامه بنویسید ) یک واژه اضافی است (  11

a.                                   پروتئین مکمل1ترشح بیشتر خوناب به بیرون رگ ) 

b.                                            هیستامین2             باال رفتن دمای بدن ) 

c.                                                  نوتروفیل3فعال شدن توسط پادتن ) 

d.                                                                    ( زیر نهنج ) هیپوتاالموس (4پالسموسیت 

e.         2( اینترفرون نوع 5             تراگذاری و بیگانه خواری در پاسخ التهابی 

 ( لنفوسیت عمل کننده6                                                                                      
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 علت هر یک از موارد زیر را بنویسید . 11

 تخلیه شوند .الف( پس از انتقال پیام، مولکول های ناقل باقی مانده از فضای سیناپسی باید 

 ب( فردی با وجودیکه چشم های سالمی دارد ، اما قادر به دیدن نیست .

 ج(پاسخ ایمنی در برخورد دوم نسبت به برخورد اول شدید تر است .
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 3از 3صفحه ی 



 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 نمره 5/2           یک از سئواالت زیر گزینه ی صحیح را انتخاب کنید .در هر  1

 2ث( گزینه                      3ت( گزینه                            3پ( گزینه                          3ب( گزینه            3الف( گزینه 

 نمره  5/0هر مورد  

 25/3جمعا       25/0هر مورد    عبارات زیر را مشخص کنید .صحیح یا غلط بودن هر یک از  2

 غ( 7                      غ(6                            غ(5                         غ(4                     غ( 3                   غ( 2غ                 (1

 ( غ13( غ                        12( غ                        11                  ( ص  10غ                  ( 9ص              (8

 25/2جمعا       25/0هر مورد             کلمه درست را انتخاب کنید . 3

 بی کربنات ( 5                  یبافت اسفنج  -4                    سلول های مغز  -3                  روی  -2                اجسام مخطط  -1

 اکسی توسین  -9                           پروالکتین  -8                 مشابه  -7                          جانبی  -6

 5/2جمعا       25/0هر مورد      جاهای خالی جمالت زیر را با کلمات مناسب پر کنید : 4

 ب ( تارهای آویزی               پ( لکه زرد                           ت( استخوان چکشی                ث( انقباض   الف ( پل مغزی           

 کشنده                   د( دیاپدز      Tج( حداکثر                     چ( هیپوتاالموس                 ح( ویژگی های عمومی                      خ( 

 نمره 4جمعا       25/0هر مورد         به سئواالت زیر پاسخ کوتاه دهید . 5

 مخچه -3ستون مهره ها                       -2رشته های عصبی به نام های رابط پینه ای و رابط سه گوش                     -1

 عدسی -7گیرنده های شیمیایی و درد                      -6            زند زیرین                -5سامانۀ کناری                      -4

 غضروفی           -11اسید های چرب                                     – 10آستیگماتیسم                      -9حلقوی                                -8

 مرگ برنامه ریزی شده – 14یاخته دارینه ای                  -13پاراتیروئید                        -12

     نمره 1جمعا       25/0هر مورد         2( شماره 4                       6( شماره 3                   5( شماره 2                    8( شماره 1 6

 ایجاد داربست هایی برای استقرار یاخته های عصبی –حفظ هم ایستایی مایع اطراف  –دفاع از یاخته های عصبی  7

 5/0جمعا       25/0هر مورد  ذکر دو مورد کافی است      

 نمره 5/0الف( از وجود اجسام و جانوران دیگر در پیرامون خود آگاه می شود      8

 25/0   ب( مکانیکی

 5/0جمعا       25/0هر مورد                        ذکر دو مورد زردپی                    –رباط  –کپسول مفصلی  9

10  (a  2و  (                )b  4و  (                    )c  1و  (                  ) d  6و  (                    )e  3و )               نمره 1جمعا       25/0هر مورد     

 الف( از انتقال بیش از حد پیام جلوگیری شود و امکان انتقال پیام های جدید فراهم شود . 11

 ب( ممکن است مرکز پردازش اطالعات بینایی ) لوب پس سری ( آسیب دیده باشد .

افزایش پاسخ ایمنی وجود یاخته های خاطره باعث می شوددر مدت زمان کوتاه تری تعداد بیشتری لنفوسیت ایجاد شودکه به ج( 

 5/1جمعا      نمره 5/0هر مورد                                   می انجامد .

 امضاء:    آزیتا الوندی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 رسالت واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1400-1401سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 2زیست شتاسي نام درس: 

 آزیتا الوندینام دبیر: 

 10/1400 /06 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  10:00 ساعت امتحان:

 دقیقه 100مدت امتحان: 



1 
 

 بسمه تعالی

 مشخصات امتحا ن : مشخصات دانش آموز :  مشخصات درس :
 مهرآموزشگاه

نخیگان سرای 

 دانش 

 نام ونام خانوادگی:                                        2زیست شناسی   نام درس :

 

01/0011/ 5تاریخ امتحان:      

صبح  8 ساعت برگزاری:     

دقیقه   81  مدت آزمون :   شماره صندلی : یازدهم تجربی  پایه ورشته :  

  0 تعداد صفحه:

  نمره پس ازتجدید نظر:       یاسمن موسوی پور نمره با عدد:                نمره باحروف:           نام ونام خانوادگی دبیر وامضا:

 بارم  سواالت ردیف

 (25/1کنید.)هر مورد جای خالی را با کلمه مناسب پر  0

 . شود می ایجاد اختالل دچار بدن بقیۀ با عصبی......................... دستگاه ارتباطMS  در الف :

 . در طول بدن جانور کشیده شده است در حشرات طناب عصبی.....................ب : 

 ستا ..............الیه صلبیه چشم از نوع بافت  پ :
 

  .......... پوست حیوانات ساخته شده است .ت : چرم از 

نقش دارد...................ترشح می کند که در........................م غده تیموس هورمونی به نا:  ث  

 

دریتم های شبانه روزی بدن نقش داریکی از غدد درون ریز بدن است که احتماال با تنظیم ..................: ج   

 

2 

 /(5درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را مشخص نمایید. ) با ذکر دلیل ( )هر مورد  2

 الف : پوست بافتی است که در دفاع غیر اختصاصی خط اول مانع ورود عوامل بیگانه می شود  

 

 میلین است  سرعت هدایت پیام عصبی درنورون های میلین دارهمواره سریع ترازنورون های بدونب : 

    

 در آستیگماتیسم سطح عدسی و قرنیه کروی و صاف نیست.    ج : 

 

 محیط اسیدی پوست برای تمام میکروب ها مناسب نیست د :

 

2 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 پاسخ دهید :با توجه به انواع یاخته های عصبی به سواالت زیر 

الف : وقتی پای شما روی میخ فرو می رود ، در اولین نورونی که تحریک میشود ، اندازه ی آکسون و دنریت آن را با 

 /(5هم مقایسه کنید : )

 /(25ب : کدام نورون در خارج مغز و نخاع فعالتی ندارد ؟ )

 /(5شته باشند . )پ : دو نورون را نام ببرید که چندین دندریت متصل به جسم سلولی دا

 /(25ت : نورونی را نام ببرید که جسم سلولی بین دو غالف میلین قرار گرفته باشد . )
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 با توجه به ساختار چشم به سواالت زیر پاسخ دهید : 0

  در تاریکی کدام اعصاب خودمختار چشم باعث تغییر قطر مردمک می شود ؟ 

  میبیند  نزدیکرا بهتر از جسم  دورچرا فرد پیرچشم تصویر جسم 

  نقش زجاجیه را بنویسید 

 چرا لکه زرد در دقت و تیزبینی اهمیت دارد؟ 

2 

5 

 

 

 

 با توجه به ساختار گوش به سواالت زیر پاسخ دهید :

 الف : محل دقیق تبدیل انرژی صوت به ارتعاش را بنویسید ؟

 ب : دو عامل دفاعی مجرای گوش را نام ببرید ؟

 استخوان گوش میانی پس از ارتعاش ، کدام استخوان را به ارتعاش در می آید ؟ج : بزرگترین 

0 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

   
 

 

0 

8  

 با توجه به خط اول دفاعی بدن به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید :

 

 چربی پوست ، چگونه مانع رشد یاکتری ها میشود ؟ الف : غدد ترشح کننده

 نخستین خط دفاعی بدن شامل چه بخش هایی است: ب 

 ج : چه عاملی در مخاط ، موجب کشته شدن باکتری ها می شود ؟

 شود :  د : دو مکانیسم دفاعی را نام ببرید که باعث بیرون راندن میکروب های مجاری  بدن می

  

 

 

2 

)همراه با ذکر نام و شماره پاسخ با توجه به شکل زیر به سواالت زیر پاسخ دهید : 

 دهید ( 

 الف : کدام بخش اثر محرک را به پیام عصبی تبدیل می کند ؟

 نور نقش دارد ؟ب : کدام بخش ها در همگرا کردن 

 ؟ حسی بینایی را به مغز می برد کدام بخش پیامج : 

 

 

 

0 

2 

3 

0 

 

  با توجه به شکل زیر به سواالت پاسخ دهید ؟

در شکل مشخص  الف : در کدام بخش مغز قرمز دیده نمی شود ؟

 کنید 

 ب: مغز زرد در کدام بخش قرار گرفته است ؟

 ج : محل صفحات رشد را در شکل مشخص کنید

 د: بیشتری بافت استخوانی تشکیل دهنده تنه را بنویسید 

 



3 
 

 5/0 دارد پوست چربی با ارتباطی چهو شوره ی سر  پوستی های جوش 9

01 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

0 

 

 

 

 

( )دو مورد 25/1در جدول زیر هر مورد از ستون الف که به ستون ب مرتبط است را کنار هم قرار دهید )هر مورد  00

 اضافی است

 الف

 شودکاری که انجام می

 ب

 هورمون گیاهی و جانوری

جلوگیری از برداشت کلسیم از استخوان  -0

........... 

 نمو دستگاه عصبی مرکزی ............. -2

 افزایش فشار خون ............. -3

 تولید شیر ........... _0

 

A. هورمون تیروئیدی 

B. پروالنین 

C. کلسی تونین 

D. پاراتیروئیدی 

E. آلدوسترون 

 
 

0 

02 

 
 

 

 

 

 

 

5/0 

 با توجه به شکل زیر به سواالت پاسخ دهید :

کدام بخش می تواند خون را به بیرون یا درون استخوان الف : 

 هدایت کند ؟

 استب : کدام بخش مسوول تولید ماده زمینه استخوان 

 کمک میکند ؟ 3ج : کدام بخش یه تغذیه بخش 

 کدام شماره قرار گرفته است د : مغز قرمز در

 

 

6 
7 

با توجه به هورمونهای ترشح شده از غده ای که در شکل نشان داده شده است به 

 سواالت زیر پاسخ دهید :

الف : کدام یک از هورمون های ترشح شده از این بخش در همه سلول های بدن 

 گیرنده دارند ؟

 ه بیش از حد ترشح شود ؟می شود هورمون محرک این غدی باعث ب : چه عامل

ج : کدام یک از هورمون های این بخش در تنظیم یون کاربردی در انقباض ماهیچه و 

 انعقاد خون نقش دارد ؟

 د : محل دقیق غده را بنویسید .

 



4 
 

03 

 

 

 

شکل زیر در رابطه با تغیر ولتاژ در سلول عصبی را نشان می دهد با توجه به شکل به 

 سواالت پاسخ دهید

 وضعیت کانال های دریچه دار  سدیمی و پتاسیمی چگونه است ؟   0در نقطه  -الف

 کدام کانال های دریچه دار   باز است؟    2در نقطه  -ب

 کدام کانال های دریچه دار   باز است ؟   3در نقطه  -ج

    در  صفر میلی ولت کدام کانال های دریچه دارباز است؟     -د

5/0 

 مورد 2هموگلوبین و میوگلوبین را باهم مقایسه کنید. 00

 

0 

 

 باشید یروز پ                                                                                                                  

 یاسمن موسوی پور
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 بسمه تعالی

 مشخصات امتحا ن : مشخصات دانش آموز :  مشخصات درس :
 مهرآموزشگاه

نخیگان سرای 

 دانش 

 کلید   نام درس :

 1زیست شناسی 

 نام ونام خانوادگی:                                       

 

 11/1011/ 5تاریخ امتحان:    

 صبح   11ساعت برگزاری:     

 دقیقه     01مدت آزمون :       شماره صندلی : دهم تجربی پایه ورشته :

  3 تعداد صفحه:

 نمره پس ازتجدید نظر:           یاسمن موسوی پور   نمره با عدد:              نمره باحروف:                   نام ونام خانوادگی دبیر وامضا

 بارم سواالت ردیف

 (55/1مناسب پر کنید.)هر مورد جای خالی را با کلمه  1

 ................. تشکیل می شود         گلوکز........... و ....گلوکزاز پیوند بین ......... مالتوز الف :

 ........... نام دارد .نوکلئوتید، ........اسیدهای نوکلئیک واحد ساختاریب : 

 ................ نام دارد  گلیکوژنجانوران ........ ماهیچه ج : پلی ساکارید ذخیره شده 

1 

 درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را مشخص نمایید. ) با ذکر دلیل (  5

 لوله گوارشغ. ساختار تقریبا مشابهی دارد .دستگاه گوارش دیواره قسمت های مختلف الف( 

 حلق اسکلتی است غ. ماهیچه ب( با انقباض و حرکت کرمی ماهیچه صاف حلق ، غذا به سمت مری می رود .  

توسط سلول های کناری  هغ . اسید معدو اسید معده را ترشح می کنند .  ج( یاخته های اصلی غده معده ، پروتئازها

 ترشح می شود 

5/1 

 شکل زیر یک سلول جانوری را نشان می دهد ، نام و وظیفه ساختارهای مشخص شده را بنویسید : 3

 

1 

 هر یک از موارد زیر جزء کدام ویژگی های جاندار است ؟  0

 سازش با محیط  روباه قطبی در سراسر زمستان سفید رنگ و در تابستان سال بعد قهوه ای می شود . -الف

 هم ایستایی در زمان فعالیت های شدید عرق میکنید و حجم ادرار کاسته می شود . -ب

1 

5 

 

 

 

 ؟هر یک از موارد زیر از خصوصیات کدام مولکول زیستی است 

اسید اطالعات وراثتی در این مولکول ذخیره می شود .  _ب   لیپید هادر ذخیره انرژی نقش مهمی دارد   _الف

 پروتیین عملکرد آنزیمی  عبور مواد از یاخته ، از کارهای مهمی است که انجام می دهند . _ج       نوکلئیک

 سلولزدر کاغذ سازی و تولید انواعی از پارچه به کار می رود _د

1 

6 

 

 

 

انتشار ساده . بدون  شکل زیر کدام یک از فرآیند های انتقال غشایی را نشان میدهد ، دو ویژگی آن را بنویسید :

 . از هر بخش غشا قابل انجام است یردصرف انرژی انجام میگ

  

1 

 

 

 

 میتوکندری نام ساختار :

 تولید انرژیوظیفه : 

 دستگاه گلژِی نام ساختار :

 بسته بندی . ترشح مواد وظیفه : 



2 
 

 

 

 

 

 

7 

 

 
 

 

 جدول زیر را کامل کنید :

شکل سلول های  نوع بافت ماهیچه 

 ماهیچه 

تعداد هسته های 

 سلول ماهیچه 

 نوع فعالیت انقبلضی 

 رادی و غیر ارادی ا ..چند هسته ای ...... استوانه ای  اسکلتی 

 .............غیر ارادی..... ک هسته ای ی ...........دوکی شکل.. صاف

 غیر ارادی  یک یا دو هسته ای  ..........ایاستوانه  قلبی 

    
 

 

 

 

 

 

1 

0 

 

 

 

 

 پوششی سنگفرشی ساده      ب شش . دیواره مویرگ هاالف 

1 

 

9  
 در مورد دستگاه گوارش ملخ پاسخ دهید؟ 

 رواره ها در دهانا شود؟الف: گوارش مکانیکی از کجا آغاز می

 عدهمب: محل جذب در ملخ، کدام بخش دستگاه گوارش است؟ 

 هدندانه های دیواره پیش معد پ: چه عاملی در پیش معده به گوارش مواد غذایی کمک می کند ؟

  ث:نقش راست روده ملخ را بنویسید ؟

1 

11 

 

1 

 درستی یا نادرستی عبارات زیر را با ذکر دلیل بیان کنید : 11

 ساختار تنفسی حشرات است غ. نایدیس الف : در قورباغه تبادالت گازی عمدتا از طریق نایدیس ها انجام می شود 

 غ . ساده ترین در ستاره دریایی است ب : ساده ترین آب شش ها در نوزادان الروی شکل ماهی ها دیده می شود

1 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 علت هریک از موارد زیر ر ا بنویسید :

 بعلت حجم باقی مانده  الف : در انسان حتی با بازدم های عمیق هم شش ها خالی نمی شود .

بعلت از بین رفتن ب : در افرادی که مصرف دخانیات دارند سرفه راه موثرتری برای بیرون راندن ذرات خارجی است . 

 یاخته های مژکدار مخاط تنفسی

  ج : افزایش کربن دی اکسید خون در تنظیم تنفس نقش دارد

باید دی اکسید کربن از خون  با تولید یون بی کربنات  ش وبا افزایش کربن دی اکسید ، حالت اسیدی خون افزایچون 

 خارج شود پس میزان تنفس و بازدم افزایش می یابد 
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 با توجه به شکل مقابل یه سواالت زیر پاسخ دهید : 

 ب : در کدام قسمت های بدن دیده می شود ؟  الف : کدام یک از بافت های جانوری را نشان می دهد  

  

 

 ه کنندهطعه قطعقرکات لوله گوارش را نشان می دهد ؟الف : شکل زیر کدام یک از ح

ریزتر شدن  دارد ؟ب : تداوم این حرکت چه تاثیری بر محتویات لوله گوارش 

 محتویات لوله گوارش و مخلوط شدن با شیره گوارش



3 
 

 ه سواالت زیر در ارتباط با دستگاه تنفس پاسخ دهید :ب 13

پوست با موهای ظریف و  عواملی در بینی از ورود میکروب ها جلوگیری و باعث از بین بردن آنها می شود  چه لف : ا

 الیه مخاطی بینی 

چون سورفاکتانت که باز شدن شش ها را تسهیل میکند  ب : چرا بعضی از نوزادان نارس به زحمت نفس می کشند ؟

 نشده ولید در اواخر  دوران جنین تشکیل میشود و در نوزادان زودرس این ماده به مقدار کافی ت

 ج : چرا خون ملخ تیره و روشن نمی شود ؟

 دستگاه گردش مواد د رملخ نقشی در تبادالت گازی ندارد چون 

 انقباض ماهیچه دیافراگم . انقباض ماهیچهد : دو عامل که در دم عمیق نقش دارد را بنویسید  : 

5 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 با توجه به شکل زیر     

 ب: اهمیت این ساختار را بنویسید   ه های غروفی نعل اسبیبا حلق دیواره نایالف : چه ساختاری را نشان میدهد ؟  

برای باعث باز نگه داشتن همیشگی مجرای نای شده ، دهانه این غضروف ها به سمت مری باز است و حلقه ها این 

 مانعی ندارد  حرکت غذا در مری

    

1 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 با توجه به ساختار قلب به سواالت زیر پاسخ دهید 

 بین دهلیز راست و بطن راست الف : دریچه سه لختی در کدام بخش قلب قرار گرفته است ؟

 بسته شدن دریچه دو لختی و سه لختی  ب : علت صدای اول قلب را بنویسید ؟ 

 آئورتسرخرگ خروجی از بطن جپ چه نام دلرد ج : 

چون سیاهرگ های زیرین و زبرین خون تیره اندام  علت تیره بودن خون  ورودی به دهلیز راست را بنویسید  ؟ د :

 های بدن را جمع آور یکرده و به دهلیز راست میریزند 

و  تیرهسرخرگ ششی خون ذ : خون سرخرگ ششی و سیاهرگ ششی را از لحاظ تیره و روشن بودن مقایسه کنید 

 خون روشن دارد سیاهرگ ششی

 سینی ششی ر : دریچه بین بطن راست و سرخرگ ششی چه نام دارد ؟

 سرخرگ آئورت .  تغذیه سلول های ماهیچه قلب ز : منشا و نقش سرخرگ های کرونری ) اکلیلی ( را بنویسید 

باعث میشود جریان خون  ن به بخش قبل جاوگیری کرده واز برگشت خو س : وظیفه دریچه های قلبی را بنویسید ؟

 اشد یک طرفه ب

0 

 

 یاسمن مو سوی پور  دباشی پیروز 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 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           
 

1 

 . جاهاي خالي را با عبارات مناسب پر كنيد

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

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

 و افزايش تنفس ميشود.....................ج(بخش خودمختار اعصاب سمپاتيك باعث افزايش 

 تشكيل شده است.....................د(خارجي ترين اليه كره چشم از صلبيه و

 ترشح ميشود.....................ون به نام گلوكاگون و ه(از بخش درون ريز لوزالمعده دو هورم

  

52/1 

5 

 صحيح و غلط را مشخص كنيد.

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

 ب(عرق آنزيم ليزوزيم دارد.

 ج(بخش پسين غده هيپوتاالموس اكسي توسين توليد ميكند.

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

 ه(مفاصل جمجمه همگي جزو موافصل ثابت هستند.

 و(گيرنده مكانيكي خط جانبي در دوزيستان مشاهده ميشود.

 

2/1 

3 

 گزينه نادرست را انتخاب كنيد.

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

 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.

 

2/0 

4 

 كدام گزينه صحيح است.

 محوري بدن است.الف(جمجمه از استخوان هاي 

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

 ج(گيرنده مكانيكي صدا در پاي مگس قرار دارد.

 د(چشم مركب ديد بسيارقوي و واضح ايجاد ميكند.
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 نام و نام خانوادگی: ..........................

 تجربی دهمیاز مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 4 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 

 0411 -0410سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 2 زیستنام درس: 

 آقای حسنی نام دبیر:

 06/0066 / 60 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 00:  66  ساعت امتحان:

 دقیقه 06مدت امتحان : 



 

2 

 كدام گزينه درست است.

 الف(سامانه هاورس در استخوان هاي متراكم و فشرده ديده ميشود.

 زانو شركت دارد.ب(نازك ني در مفصل 

 ج(اكتين از ميوزين زخيم تر است.

 د(هرمون ها فقط از غده درون ريز ترشح ميشود.

 

2/0 

6 
 دستگاه درون ريز چيست؟

 

 
2/0 

7 

 اپي نفرين از كجا ترشح ميود؟

 

 

2/0 

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

 
72/0 

9 

 ديابت نوع يك چيست؟

 

 

72/0 

10 
 غده تيروئيد چه هورمون هايي را ترشح ميكنند.
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11 
 بيشترين انرژي الزم براي انقباض ماهيچه ها از چه ماده اي تامين ميشود؟

 

 

2/0 

15 
 ساركومر چيست؟

 

 

2/0 

13 

 انواع ياخته هاي بافت ماهيچه را نام ببريد.

 

 

 

2/0 

14 

 پوكي استخوان چيست؟

 

 

2/0 



12 

 دريافت پرتو هاي فروسرخ را دارد؟ كدام جانور قدرت

 

 

 

72/0 

16 

 شيپور استاش چه وظيفه اي بر عهده دارد؟

 

 

2/0 

17 

 انواع مفاصل را نام برده و براي هر يك مثالي بزنيد ؟

 

 

72/0 

18 

 پير چشمي چيست؟

 

 

72/0 

19 

 حس هاي پيكري شامل چند قسمت است ؟

 

 

72/0 

50 

 دهيد؟دستگاه عصبي پالناريا را توضيح 

 

 

72/0 

51 

 اعتياد چيست؟

 

 

2/0 

55 

 ساقه مغز شامل چند بخش است نام ببريد.

 

 

72/0 

53 
 وظيفه بصل النخاع چيست؟.

 
72/0 

54 
 هورمون رشد از كجا ترح شده و چه وظيفه اي برعهده دارد؟ 

 
72/0 



  نمره 26جمع بارم : 

52 

 مالتونيناز كجا ترشح شده و عملكرد احتمالي ان چيست؟

 

 

72/0 

56 

 نخاعي را به صورت خالصه توضيح دهيد.انعكاس 

 

 

 

72/0 

57 

 تنظيم بازخوردي منفي چيست ؟

 

 

72/0 

58 

 پيك كوتاه برد چيست ؟

 

 

72/0 

59 

 .انواع استخوان را دنام ببريد

 

 

2/0 

30 

 لكه زرد چيست؟)

 

 

 

2/0 



 

 

 

 

 

 
 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 انسولين ج( ضربان قلب د( قرنيه ه(  زالليه جا هاي خالي: الف( همايه ب( 1

 غ غ        و( ص       ه( غ       د( ص    ج( غ     ب ( صحيح و غلط: الف( 2

 ج 3

 الف 4

 الف 5

 درون ريز و ياخته هاي درون ريز و هومون هايشان دستگاه درون ريز ميگويندبه مجموع غده هاي  6

 بخش مركزي غده فوق كليه 7

 هيپوفيز پيشين / توليد شير / تقويت سيستم ايمني / كنترل آب بدن / كمك به دستگاه توليد مثل 8

 بيماري كه غده پانكراس امكان توليد انسولين را ندارد 9

11 T3/T4 كلسي تونين 

 گلوكز 11

 واحد هاي سازنده تارچه ها را ساركومر گويند 12

 ياخته كند وتند 13

 كاهش تراكم بافت استخواني را پوكي استخوان گويند 14

 مار زنگي  15

 تعادل فشار هوا در دوپرف پرده صماخ وظيفه شيپور استاش است 16

 (زانو / گوي و كاسه اي (كتف / لغزنده( ستون مهره هامفصل ثابت : جمجمه / مفصل متحرك : لواليي  17

 كاهش انعطاف پذيري عدسي چشم 18

 تماس -دما  –وضعيت  -درد 19

 پالناريا داراي تعدادي سلول هاي عصبي كه مغز را تشكيل ميدهد و دو رشته عصبي طولي كه تا انتهاي بدن جانور ادامه دارد 21

 انجام يك رفتار است كه ترك آن مشكالت جسمي و رواني ايجاد ميكندوابستگي به مصرف يك ماده يا  21

 مغز مياني / پل مغزي / بصل النخاع 22

 و تنفس و مركز انعكاس هايي مانند عطسه بلع و سرفه ميباشدتنظيم فشار خون و ضربان قلب  23

 هيپوفيز پيشين / افزايش رشد اسكلت 24

 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
 4111-4114سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 2زیست نام درس: 

 آقای حسنينام دبیر: 

 41/4111. / 10 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  44:11 ساعت امتحان:

 دقيقه 01مدت امتحان: 



 

 روزي بدناپي فيز / تنظيم ريتم هاي شبانه  25

 واكنشي غير ارادي كه توسط نخاع پاسخ داده ميشود 26

 اغزايش مقدار يك هورمون يا تاثيرات آن باعث كاهش همان هورمون ميشود و بلعكس 27

 پيك كوتاه برد ارتباط بين ياخته اي نزديك ايجاد ميكند 28

 كوتاه پهن دراز نامنظم 29

 بينايي آنجا متمركز شده و دقيق ترين ديد را به انسان ميدهد  محلي روي شبكيه كه بيشترين سلول هاي 31

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره22جمع بارم :



 

 

 

 

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

 تاریخ و امضاء:       شبنم روشنینام دبیر:  تاریخ و امضاء:   شبنم روشنی    نام دبیر:

ف
ردی

 

 سؤاالت

بارم
 

1 

 .جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید

 .الف( ............ و ..................... ، سد محکمی در برابر ورود میکروب ها ایجاد می کنند

 کراتین فسفات می تواند به سرعت با دادن ............ خود، مولکول ............... را تولید کند.ب(

 محور نوری کره چشم قرار دارد، در ..................... نقش دارد.بخشی از شبکیه که در امتداد ج(

همانند( -د(در یاخته های عصبی ماهیت هدایت پیام........... است و ماهیت انتقال پیام عصبی.............. )برخالف

 هدایت پیام ................... است.

2 

2 

 .درستی و نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید

الف(یاخته های دندریتی، میکروب وارد شده به بدن را به یاخته های ایمنی درون گره های لنفی معرفی می 

 غ ( _کنند )ص 

 (غ _ ب(انتهای برآمده استخوان های دراز می تواند حاوی مغز تولیدکننده یاخته خونی باشد )ص 

 غ(_ )ص  که پیام چشایی را به مخ می برند، سیناپس دارند ج(یاخته های گیرنده چشایی با یاخته های عصبی

 غ(_ د(در محل سیناپس ها، تغییر پتانسیل الکتریکی سبب فعال شدن یاخته پس سیناپسی می شود )ص 

1 

3 

 .طرح ساده ای از یک سارکومر رسم کنید و قسمت های خواسته شده را روی آن مشخص کنید

 منطقه روشن(-تیرهمنطقه -صفحه روشن-میوزین-)اکتین

 

 

 

 

2 

 5از  1صفحه 

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

 یازدهم تجربی مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 5 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران  6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 فلسطیندبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 9398 -99سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 زیست شناسینام درس: 

 شبنم روشنینام دبیر:

 1931/ 11 / 11 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 11:  11  ساعت امتحان:

 دقیقه31مدت امتحان : 



4 

 .گزینه مناسب را انتخاب کنید

 ائوزینوفیل ها .......... -1

 الف(برخالف نوتروفیل ها، هسته تکی دارند        ب(همانند مونوسیت ها، میان یاخته ای بدون دانه دارند

 لنفوسیت ها، هسته تکی دارندج(برخالف بازوفیل ها، هسته دوقسمتی دمبلی دارند       د(همانند  

 

 ؟نمی گیرددر ماهیچه سه سر بازو، هنگام ایجاد نقباض، کدامیک از موارد زیر صورت  -2

 الف(پس از انقباض،کلسیم با انتقال فعال وارد شبکه آندوپالسمی می شود

 می شوند سارکومر به هم نزدیک Zب(در موقع انقباض آن،با اتصال پروتئین های میوزین به اکتین دو خط

 رشته های ماهیچه ای،طول سارکومر ها کوتاه می شود Zج(با نزدیک شدن دوخط

 د(طول رشته های ماهیچه ای افزایش یافته و انقباض در آن رخ می دهد

 گیرنده های تشخیص مزه بر روی پای مگس....... از نوع گیرنده های شیمیایی هستند-3

 روی پای جیرجیرک الف(همانند،گیرنده های متصل به پرده صماخ

 ب(برخالف، گیرنده های موجود در سقف حفره بینی انسان

 ج(همانند، گیرنده های موجود درسقف حفره بینی انسان

 د(برخالف، گیرنده های موجود در جوانه چشایی روی سطح زبان

نند باعث ....... تواهای عصبی........ میهای پروتئینی........ ناقلهای عصبی متصل شده به گیرندهناقل -4

 شوند.

 انتقال پیام عصبی-باقی مانده در فضای سیناپسی-الف(همانند

 انتقال پیام عصبی-باقی مانده در فضای سیناپسی-ب( برخالف

 ایجاد پتانسیل آرامش-باقی مانده درون وزیکول ها-ج(همانند

 ایجاد پتانسیل آرامش-باقی مانده درون وزیکول ها-د( برخالف

 

 

 

1 

 5از  1صفحه 



 

 

 

 جمالت زیر را تحلیل و تفسیر کنید-

الف(در افرادی که مجرای ورودی اشکشان به چشم بسته می شود احتمال ابتال به عفونت های چشمی افزایش 

 می یابد

 

 

 پاراتیروئیدی و کلسی تونین موثر است بر میزان هورمون های(  Dدی ) ب(کمبود ویتامین 

 

 

 

 

 ورزشی طوالنی دچار گرفتگی و درد ماهیچه ای شده استمحمد پس از فعالیت ج(

 

 

 

 د(تغییر ارتفاع وفشارهوا می تواند در کیفیت صدای ایجاد شده نقش داشته باشد

 

 

 

 

 وجود ویژگی منحصر به فرد در سلول های بافت پوششی مویرگ های مغزی نوعی عامل حفاظت کننده استن(

 

 

 

 

 

 

 

57/7 

 5از  9صفحه 

5 



6 

  شکل زیر به پرسش های زیر پاسخ دهید باتوجه به-

 

 الف(اجزا خواسته شده را نامگذاری کنید

 

 

 ب(چگونه عامل بیگانه به گره های لنفاوی شناسانده می شود

 

 

2 

5 

 جاهای خالی جدول را با کلمات مناسب کامل کنید-7

 

 اثر محرک ترشح غده ترشح کننده نام هورمون

افزایش گلوکز خون،  ......................................... فوق کلیه کورتیزول

 تضعیف دستگاه ایمنی

 ................................... .................... سدیم خون .............................. ...................................

 ................................. ......................................... پانکراس گلوکاگون

 

1757 

 5از  4صفحه 



 

 

8 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید-8

 می گویند؟ "نیروی واکنش سریع"الف(به کدام یک از یاخته های سفید خون

 

 جلویی جیرجیرک از چه نوعی هستند؟ب(گیرنده های موجود روی پای مگس و گیرنده های روی پای 

 

 چگونگی تشخیص سطح باالیی و پایینی در چشم گاو را توضیح دهید؟ ج(

 

 جهت حرکت پیام در تمام اعصاب نخاعی به صورت دوطرفه می باشد؟د(

 

 ی از دیابت نوع دوم چه باید کرد؟برای پیشگیرن(

 

 

 

7/3 

 

 

9 

 قسمت های خواسته شده در مغز ماهی را نامگذاری کنید-9

 

1 

11 

 درباره کرم پالناریا : -11

 الف(مغز این موجود از چه اجزایی تشکیل شده؟

 

 ب(دستگاه عصبی مرکزی و محیطی در آن چگونه است؟

 

1 

11 

 تفاوت پیام های حرکتی پیکری و خودمختار دستگاه عصبی در چیست؟-11

 

 

1 

 نمره 21بارم : جمع                                                      5از  5 صفحه



 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 شیمیایی-برخالف-ج(دقت و تیزبینی       د(الکتریکی     ATP-های مخاطی    ب(فسفات الف(پوست و الیه 1

 الف(ص     ب(ص     ج(ص     د(غ 2

3 

 
 ب-4ج    -3د   -2ج      -1 4

7 

زیرا اشک با داشتن آنزیم لیزوزیم و نمک و آب در ضدعفونی کردن چشم و جلوگیری از رشد باکتری ها نقش الف(

 دارد

ب(زیرا ویتامین در زیرپوست به صورت غیرفعال ساخته می شود سپس درکلیه ها فعال می شود و وارد روده شده 

 تابا همکاری هورمون های پاراتیروئیدی بتواند باعث افزایش جذب کلسیم از غذا شود

که با تولید ج(زیرا در فعالیت های شدید نیاز به انرژی از مسیر تجزیه بی هوازی اکسیژن تامین می شود 

 اسیدالکتیک باعث گرفتگی ماهیچه ها می شود

6 
 لنفوسیت فعال-5لنفوسیت غیرفعال  -4یاخته دندریتی   -3درم)بافت پیوندی(  -2اپیدرم)بافت پوششی(  -1الف( 

ب(سلول های دندریتی میکروب را تجزیه کرده و بخشی از آن را از طریق رگ لنفی به گره لنفی منتقل می کنند 

 لنفوسیت غیرفعال موجود در گره لنفی تحویل می دهد و آن را فعال می کند تا با عامل بیگانه مبارز کند. و به

5 
 تنش طوالنی مدت

 افزایش فشارخون-کاهش-بخش قشری فوق کلیه-آلدوسترون

 افزایش قندخون-کاهش قندخون

8 

 مکانیکی-الف(نوتروفیل ها     ب(شیمیایی

پایینی چشم خارج می شود پس مسیری که از قرنیه تا عصب بینایی طوالنی تر است ج(عصب بینایی از قسمت 

 سطح پشتی یا سطح باالیی چشم می باشد.

د(زیرا تمام اعصاب نخاعی دارای دو ریشه پشتی و شکمی هستند که پیامعصبی حسی از ریشه پشتی وارد و پیام 

 می شود.عصبی حرکتی از ریشه شکمی خارج 

 ایی کم چرب و کم کربوهیدراترژیم غذ-ن(ورزش

 الف(عصب بویایی     ب(مخ)لوب بینایی(   ج(مخچه    د(بصل النخاع 9

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 فلسطینواحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 98-99سال تحصيلی  سؤاالت پایان ترم نوبت اول کليد

 زیست شناسینام درس:

 روشنی خانم نام دبير: 

 91/9398/ 19 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح   18:11 امتحان:ساعت 

 دقیقه91مدت امتحان: 



 

 

11 
الف(شامل دوگره عصبی و دو طناب عصبی کناری در طول بدن جانور و رشته های عصبی کوچک نردبان مانند به 

 صورت عرضی دستگاه عصبی محیطی را می سازند

 

11 
محیطی شامل دو بخش پیکری که به ماهیچه های اسکلتی پیام رسانی می کند و به  بخش حرکتی دستگاه عصبی

صورت ارادی یا غیرارادی فعالیت می کند و بخش خودمختار که به ماهیچه های صاف و قلبی دستور می دهد و 

 همیشه به صورت غیرارادی فعالیت میکند تشکیل شده است.

 امضاء:    نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره11جمع بارم :



 

 

 

 

 

 

 

 بارم   ردیف 

1 

 در جمله های زیر جاهای خالی را با کلمه مناسب کامل نمایید.

 .است هیپوتاالموس های هورمون ترشح و ذخیره الف( هیپوفیز ........................................ محل

 .هواست از پر استخوانی ای ب( گوش ......................................... محفظه

 کاهش می قضاوت .................................... و ............................... فرد را توانایی و گذارند می تأثیر مخ قشر از هایی بخش بر اعتیادآور ج( مواد

 .دهد

 .بگذارند ..................... تأثیرافراد ................ روی توانند می جانور یک از شده ترشح های د( فرومون

 .دهند می افزایش می کنند و ................................... را خنثی را ها ژن آنتی ها ه( پادتن

 می کند. نابود های .................................... را یاخته و سرطانی های یاخته طبیعی،اخته کشنده یو( 

 با استخوان ....................................... مفصل می دیگر سمت از و دارد پرده بیضی قرار روی طرف یک از میانی گوش استخوان ز( کوچکترین

 .شود

4 

2 

 درست یا نادرست بودن جمالت زیر را مشخص کنید .

  .است شده احاطه پوششی بافت توسط که است حسی نورون یک  )دندریت( دارینه  انتهای پوست، فشارۀرندیگ یکالف ( 

 نادرست       درست                                                                                                                     

 نادرست       درست                       .دارد وجود ماهیان همه در جانبی خط سیستمب( 

 نادرست       درست                 .است سفید های گویچههمة های ویژگی از تراگذاریج( 

 نادرست       درست            .شود می سلول آن مهار یا تحریک سبب سیناپسی پس سلول به ورود با عصبی ناقلد( 

 نادرست       درست               .شود عدسی کم می تحدب مژگانی های ماهیچه انقباض با دور اشیاء دیدن برایه( 

      .کنند می طی خون در را تری کوتاه مسافت ها هورمون با مقایسه در عصبی های دهنده انتقال معمول طور بهو( 

 نادرست       درست                                                                                                                       

     .شود می سدیم های کانال شدن باز باعث همواره سیناپسی پس سلول غشا در خود گیرنده به عصبی ناقل انتقالز( 

 نادرست       درست                                                                                                                     

 نادرست       درست       .است مشابه جانداران در حرکت اساس اما متنوع؛ بسیار جانداران در حرکتی های شیوهح( 

4 

3 

 .دیده کوتاه پاسخ ریز سؤاالت به

 شود؟ نمی مشاهده چشمةیال کدام بینایی عصب قسمت درالف( 

 هستند؟ متصل الیه کدام به چشم دهنده حرکت اسکلتی های ماهیچهب( 

 دارد؟ وجود آنها بین مفصل چند میانی گوش های استخوان با ارتباط در انسان گوش هر درج( 

 است؟ بیشتری نور به حساس ماده دارای چشم در نوری گیرنده کدامد( 

 

2 

4 

 .دیده پاسخ گاو چشم حیتشر با ارتباط در
 داد؟ تشخیص را چپ و راست چشم توان می چگونه بینایی عصب کمک باالف( 

 

 .داد استقرار ...................................... قرار محل دور ای حلقه شکل به مژگانی جسمب( 

2 

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

 متوسطه دوم یازدهم تجربی .مقطع و رشته: 

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

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

 صفحه 2تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 حافظسرای دانش واحد پسرانه دبیرستان غیردولتی 

 0411 -0410سال تحصیلی  نوبت اولآزمون پایان ترم 

 2زیست شناسینام درس:

 یازدهم تجربی                                  

 خلفی نام دبیر:

 01/0011 /6 امتحان:  تاریخ

 صبح 01  :ساعت امتحان

 دقیقه61مدت امتحان : 



 است؟ مردمک کننده تنگ عنبیهچةیماه کدامچ( 

 

5 

 .دیده کوتاه پاسخ ریز سؤاالت به

 گیرد؟ می شکل چگونه بدن ایستایی آب الف( اسکلت

 شوند؟ نمی تر بزرگ خاصی حد از خارجی اسکلت دارای جانوران چراب( 

 

1.5 

6 

 .دیده پاسخ ریز سؤاالت به

                                                                                                                دارند؟ وضعیتی چه سدیمی نشستی های کانال A نقطه در .است عصبی سلول در عمل پتانسیل به مربوط که مقابل نمودار درالف( 

 اختالف پتانسیل الکتریکی

 

 

 

 

 

 دارد؟ قرار قسمت کدام در سلولی جسم دهد، می نشان دندریت یک در را عصبی پیام هدایت مقابل شکلب( 

 

 

 خاکستری؟ یا است سفید ماده زندگی انشعابات درخت مخچه، ساختار درج( 

 

1.5 
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 .دیبکش خط پرانتز داخل حیصح کلمات دور جمله هر در

 .دارد  )زرد مغز  /قرمز مغز( ران  استخوان تنه درونی سطحالف( 

 .باشد می سر  )دو  /یک( دارای  میوزین مولکول هرب( 

 .است بیشتر  )زنان  /مردان( در  استخوان شدت تغییرات تراکم سالگی 52 تا 22 سنین بینج( 

1.5 

8 

با یکی از کلمات ردیف ب ارتباط دارد ، آنها را پیدا کرده بنویسید. )دو مورد اضافه  الفف یرد کلمات از کی هر

 است(

 

 

 ب الف

 (A هورمون آزاد کننده ) ـ معده1 

 (B پروالکتین ) ـ هیپوتاالموس2 

 (C  سلول درون ریز ) ـ پیک کوتاه برد 3 

 (D   )FSH  ـLH  4ـ هیپوفیز پسین 

 ـ تنظیم فرآیند تولیدمثل مردان5 

 ـ هیپوفیز پیشین6 

2 

 

9 

 .دیده پاسخ ریز سؤاالت به

 شود؟ می ترشح هایی یاخته چه از П نوع اینترفرونالف( 

 .خوانند می فرا آسیب موضع به را خون سفید های گویچه چگونه التهاب درب( 

 چیست؟ دیاپدز از منظورج( 

 

 

1.5 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران   6هاداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 حافظ واحد سرای دانشپسرانه  دولتیغیر  دبیرستان
 4111-4114سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 زیست یازدهم تجربي نام درس: 

 خلفي .نام دبیر: 

 4111/........ / ....... امتحان: تاریخ

 / عصرصبح  ......... ساعت امتحان:

 دقیقه .......مدت امتحان: 



 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 نمره 02 : بارمجمع 

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

1 

، لیمبیک، قشر ای ماهیچه تار خون، مجرا،  تارچه، بافت پیوندی،  .کنید پر مناسب کلمات با را خالی جاهای

 ،استاش شیپور، مخچه، یاخته ماکروفاژ، بصل النخاع، مغزمیانی، مژکدار مخاط، موی بینی، ای کناره سامانهمخ، 

 ، متحدالشعاعهاورس سامانه، بزرگ های سیاهرگمجرای گوش میانی، سرخرگ های بزرگ، 

  .ریزد می بدن حفرات یا سطح به.....................  طریق از را خود ترشحات ریز برون غدّۀ  1-1

  .است شده تشکیل................................  دسته چندین از اسکلتی ماهیچه یک  1-2

  .دارد نقش یادگیری و حافظه تشکیل در که است.....................   اجزای از یکی مغز اسبک  1-3

  .شود می تر عمیق های بخش به ها میکروب نفوذ مانع...................  تنفس دستگاه در  1-4

  .دارد قرار مغز ساقۀ پشت در.............   1-5

  .کند می متصل میانی گوش به را حلق.................................   1-6

  .اند حساس بدن درون دمای تغییرات به که دارد وجود دمایی های گیرنده.....................  از برخی در  1-7

  .است گرفته قرار.....................  نام به واحدهایی صورت به ران، استخوان طول در فشرده استخوانی بافت  1-8

4 

2 

 .کنید مشخص را نادرست یا درست جمالت

  .است غضروفی صیقلی صفحۀ دارای متحرك مفصل هر  2-1

  .روند یم مقابل مخ کرۀ نیم به چشم یک بینایی عصب های آکسون که است محلی بینایی(کیاسمای)چلیپای  2-2

  .کنند می تنظیم را ریز درون غدد سایر فعالیت هیپوفیز، غدۀ پیشین بخش هورمون شش  2-3

  .هستند بدن دفاعی خط اولین سفید های گویچه  2-4

 . دارند حرکت قابلیت ها استخوان ها، مفصل بیشتر در  2-5

  .شود می بدن در استرس حالت ایجاد باعث پاراسمپاتیک بخش  2-6

  .است شده پر مایع از دایره نیم مجاری درون  2-7

  .یابد می کاهش مردان از سریعتر زنان استخوان تراکم رشد سن از پس  2-8

4 

3 

 : کنید مشخص را پرانتز داخل مناسب کلمه زیر، جمالت از هریک در

  .هستند تخریب قابل(  معده اسید برخالف بزاق/  اشک مانند عرق)  توسط زا بیماری های باکتری 3-1

  . شود می کنترل  خودمختار( )پیکری /  اعصاب توسط قلبی ماهیچه همانند مثانه ماهیچه کار 3-2

  .کند می تولید بیشتری الکتیک اسید ( تند/  کند)  ای ماهیچه تار 3-3

  .اند پیکری حواس های گیرنده از هایی نمونه فشار( )درد / های گیرنده مانند آزاد، دارینۀ انتهای 3-4

 .دارند قرار(  ژالتینی مادۀ/  آب)  در جانبی خط مکانیکی های یاخته های مژك  3-5

5 

 0از  1صفحه 

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

 یازدهم تجربی مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 فلسطیندبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 4111 -4114سال تحصيلی  اولآزمون ترم 

 0 زیستنام درس: 

 حسین پورخانم  نام دبیر:

  1022/ 12 / 26 امتحان:  تاریخ

 عصر/ صبح 2212:  ساعت امتحان:

 دقیقه 57مدت امتحان : 



 

 .اند شده تشکیل  سارکولم( )سارکومر /  نام به تکراری واحدهای از ها تارچه اسکلتی، ماهیچه تار در 3-6

 .هگرفت قرار هاورس سامانۀ نام به واحدهایی بصورت دراز استخوان طول در (اسفنجی/فشرده) استخوانی بافت  3-7

  .کند می  ترشح / مالتونین( )محرك  هورمون ،چهارگانه های برجستگی باالی ریز درون ی غده 3-8

 نمی نفوذ مخ قشر عمق کم درشیارهای پرده، ترین داخلی (همانند/برخالف) مغز پردۀ ترین خارجی درانسان، 3-9

  .کند

 .است ( حرکتی/  حسی)  نخاعی عصب پشتی ریشۀ  3-11

 

4 

  چرا؟. شویم خیره دور اجسام به شود می توصیه کتاب مطالعه دقیقه 21 از پس  4-1

 قدقی دید، میدان در موجود اجسام سایر به نسبت کنیم می نگاه آن به و دارد قرار ما چشم مقابل که جسمی 4-2

 چیست؟ علت. شود می دیده تر واضح و تر

1 

5 

  :دهید پاسخ ها پرسش این به زیر شکل از استفاده با

 فرد تا دهد می رخ هایی رویداد چه درد، احساس از پس 5-1

 بکشد؟ عقب را خود دست 

 تحریک ها سیناپس کدام دست، کشیدن عقب مسیر در 5-2

 ؟و کدام غیرفعال کننده است مهارکننده کدام و  کننده 

2.5 

6 

 نزدیک بین را نشان می دهد یا دوربین؟شکل مقابل تصویر چشم فرد 

 
 

5.5 

7 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید:

 ؟دهد می انجام را عملی چه و میشود ترشح هایی یاخته چه از دو نوع اینترفرون  8-1

 هستند؟ تاثیرگذار میکروبها دفع در چگونه پوست، بیرونی ی الیه های یاخته ترین خارجی  8-2

 دهید؟ می توضیح چگونه را التهاب موضع شدگی گرم و تورم قرمزی، علت 8-3

2 

8 
 ی گیرنده و ای یاخته غشای روی بر ها هورمون کدام های گیرنده شما نظر به ای، یاخته ساختارغشایی به توجه با

 است؟ یاخته درون ها هورمون کدام
1 

 0از  0صفحه 



 

 

 

 

 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 
                                         ای کناره سامانه 3-1                  ای ماهیچه تار 2-1                مجرایی 1-1

 استاش شیپور 6-1                          مخچه 5-1          مژکدار مخاط 1-4

  هاورس سامانه 8-1                                    بزرگ های سیاهرگ 1-7

2 
.                             هستند بدن دفاعی خط دومین سفید های گویچه. غلط 4-2       لطغ 3-2         لطغ 2-2        درست 2-1

 درست 7-2       .شود می بدن در استرس حالت ایجاد باعث سمپاتیک بخش. غلط 6-2       درست 2-5

 لطغ 9-2                                                        لطغ 2-8

3 

                                                                                تند 3-3                        خودمختار 2-3                             اشک مانند عرق 3-1

 سارکومر 6-3                     ژالتینی مادة 5-3                                            درد 3-4

                                                                         برخالف 9-3                         مالتونین 8-3                                         هفشرد 3-7

 حسی 3-11

 . کنند می استراحت مژگانی های ماهیچه دور، اجسام به نگاه با 4-1 4

 . دارد نقش تیزبینی و دقت در که شود می متمرکز زرد لکه روی نور، پرتوهای زیرا 4-2

5 
 

 

 
 نزدیک بین 6

7 

 .کند می فعال را درشتخوارها و T لنفوسیت و طبیعی کشنده های یاخته از 8-1

 .شوند می ها میکروب شدن دور باعث و ریزند می تدریج به و اند مرده ها یاخته این  8-2

 ا،ه میکروب ترشحاتِ بعضی به پاسخ در هیپوتاالموس یابد، می کاهش باال دماهای در بها میکرو فعالیت 8-3

لذا در محل التهاب به دلیل افزایش دما، قرمز می شود. تجمع ماکروفاژها ویاخته های  .برد می باال را بدن دمای

 ایمنی در محل التهاب و همچنین گشاد شدن رگ ها به دلیل هیستامین موجب تورم می شود.

 سلول داخل گیرنده چربی استروئیدی های هورمون و غشا روی گیرنده پروتئینی های هورمون 8

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 فلسطیندبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 4111 -4114سال تحصیلي  اولترم سواالت  کلید

 یازدهم زیستنام درس: 

 حسین پور نام دبیر:

 06/0066 / 66 امتحان:  تاریخ

 عصر/ صبح06  ساعت امتحان:

 دقیقه 57مدت امتحان : 



 



 

 

 

 

 

 
 

 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           
 

1 

 . جاهاي خالي را با عبارات مناسب پر كنيد

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

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

 و افزايش تنفس ميشود.....................ج(بخش خودمختار اعصاب سمپاتيك باعث افزايش 

 تشكيل شده است.....................د(خارجي ترين اليه كره چشم از صلبيه و

 ترشح ميشود.....................ون به نام گلوكاگون و ه(از بخش درون ريز لوزالمعده دو هورم

  

52/1 

5 

 صحيح و غلط را مشخص كنيد.

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

 ب(عرق آنزيم ليزوزيم دارد.

 ج(بخش پسين غده هيپوتاالموس اكسي توسين توليد ميكند.

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

 ه(مفاصل جمجمه همگي جزو موافصل ثابت هستند.

 و(گيرنده مكانيكي خط جانبي در دوزيستان مشاهده ميشود.

 

2/1 

3 

 گزينه نادرست را انتخاب كنيد.

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

 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.

 

2/0 

4 

 كدام گزينه صحيح است.

 محوري بدن است.الف(جمجمه از استخوان هاي 

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

 ج(گيرنده مكانيكي صدا در پاي مگس قرار دارد.

 د(چشم مركب ديد بسيارقوي و واضح ايجاد ميكند.

 

2/0 

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

 تجربی دهمیاز مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 4 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 

 0411 -0410سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 2 زیستنام درس: 

 آقای حسنی نام دبیر:

 06/0066 / 60 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 00:  66  ساعت امتحان:

 دقیقه 06مدت امتحان : 



 

2 

 كدام گزينه درست است.

 الف(سامانه هاورس در استخوان هاي متراكم و فشرده ديده ميشود.

 زانو شركت دارد.ب(نازك ني در مفصل 

 ج(اكتين از ميوزين زخيم تر است.

 د(هرمون ها فقط از غده درون ريز ترشح ميشود.

 

2/0 

6 
 دستگاه درون ريز چيست؟

 

 
2/0 

7 

 اپي نفرين از كجا ترشح ميود؟

 

 

2/0 

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

 
72/0 

9 

 ديابت نوع يك چيست؟

 

 

72/0 

10 
 غده تيروئيد چه هورمون هايي را ترشح ميكنند.

 

 

2/0 

11 
 بيشترين انرژي الزم براي انقباض ماهيچه ها از چه ماده اي تامين ميشود؟

 

 

2/0 

15 
 ساركومر چيست؟

 

 

2/0 

13 

 انواع ياخته هاي بافت ماهيچه را نام ببريد.

 

 

 

2/0 

14 

 پوكي استخوان چيست؟

 

 

2/0 



12 

 دريافت پرتو هاي فروسرخ را دارد؟ كدام جانور قدرت

 

 

 

72/0 

16 

 شيپور استاش چه وظيفه اي بر عهده دارد؟

 

 

2/0 

17 

 انواع مفاصل را نام برده و براي هر يك مثالي بزنيد ؟

 

 

72/0 

18 

 پير چشمي چيست؟

 

 

72/0 

19 

 حس هاي پيكري شامل چند قسمت است ؟

 

 

72/0 

50 

 دهيد؟دستگاه عصبي پالناريا را توضيح 

 

 

72/0 

51 

 اعتياد چيست؟

 

 

2/0 

55 

 ساقه مغز شامل چند بخش است نام ببريد.

 

 

72/0 

53 
 وظيفه بصل النخاع چيست؟.

 
72/0 

54 
 هورمون رشد از كجا ترح شده و چه وظيفه اي برعهده دارد؟ 

 
72/0 



  نمره 26جمع بارم : 

52 

 مالتونيناز كجا ترشح شده و عملكرد احتمالي ان چيست؟

 

 

72/0 

56 

 نخاعي را به صورت خالصه توضيح دهيد.انعكاس 

 

 

 

72/0 

57 

 تنظيم بازخوردي منفي چيست ؟

 

 

72/0 

58 

 پيك كوتاه برد چيست ؟

 

 

72/0 

59 

 .انواع استخوان را دنام ببريد

 

 

2/0 

30 

 لكه زرد چيست؟)

 

 

 

2/0 
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 باسمه تعالی

 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان الهیجان

 یازدهم تجربی پایه و رشته : 

 3 تعداد صفحات:

 اب قنبریرت نام دبیر:

 زیست شناسیامتحان درس: 

 دقیقه  100 مدت امتحان:

 تاریخ امتحان: 

 شعبه کالس:

  نیمسال اول

 1401-1400سال تحصیلی: 

 نام:

 نام خانوادگی:

 1نام آموزشگاه: غیردولتی یاسین 

 نمره با عدد:  امضاء                      نمره با حروف :                   امضاء نمره تجدیدنظر :               

 ردیف سواالت بارم

 موارد زیر را تعیین نمایید. نادرستیدرستی یا  5

 )   (د. نده میکروب تشکیل مید ورودر برابر سدی محکم رشته های کشسان و کالژن در الیه بیرونی پوست،  -1

 )   ( ع شده اند.ای مگس تقریبا در یک سطح واقجسم سلولی گیرنده های شیمیایی در موی حسی پ -2

 )   (. تشکیل دهد ن دراز مفصل ا چند استخوایک استخوان کوتاه ، می تواند ب-3

 )   (با محیطی مایع در ارتباط است.  انسان انند یاخته مژک دار شنوایییاخته مژک دار خط جانبی ماهی هم-4

 )   (، اکتین و میوزین دارد. هر بخش تیره در سارکومر-5

 )   (در انقباض هستند. ه می کنید ماهیچه های مژگانی هنگامی که به برگه امتحانی از نزدیک نگا-6

 )   (دارد.  اییایستایی محدودیت هاسکلت آب  و اسکلت درونی همانند اسکلت بیرونی -7

 )   (د. تمام سیناپس های درون بخش خاکستری نخاع فعال هستندن دست، در انعکاس عقب کشی-8

 )   (اپی نفرین همانند گلوکاگون سبب افزایش قند خون می گردد. -9

 )   (د های مصرف بلند مدت الکل است. مشکالت کبدی و سکته قلبی از پیام-10

 )   (ند ماهیچه پشت بازو به استخوان بازو اتصال دارد. همانماهیچه پشت بازو -11

 )   (ند. بسیاری از ماهیچه های اسکلتی بدن هر دو نوع یاخته تند و کند را دار-12

 )   (ترشح شده از فوق کلیه به بخش قشری آن تعلق دارد. های کلسترولی  تمام هورمون-13

 )   (. نندو سرخ را ببیبرخی مارها می توانند پرتوهای فر-14

 )   (می شوند. با انتقال فعال به شبکه آندوپالسمی وارد  ن های کلسیم، یودر آغاز انقباض ماهیچه اسکلتی-15

 )   (دستگاه عصبی محیطی هیدر ، گسترده تر از دستگاه عصبی مرکزی آن است.  -16

 )   (ناقل عصبی همانند هورمون قابلیت ورود به درون سلول را دارد. -17

 )   (رند. مورد تهاجم قرار بگی MSن است در بیماری ک ممکک همانند پاراسمپاتیسمپاتی-18

 )   (گرفته اند. بویایی انسان تماما البه الی بافت استوانه ای سقف حفره بینی قرار  های گیرنده-19

 )   (بافت استخوانی گیرنده دارند.  در تمام غدد درون ریز گردن -20
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 )کلمات( مناسب تکمیل کنید. را با کلمه جای خالی مربوط به هر سوال 5

 ند از نوع بافت استخوانی .................................. است.بخش عمده استخوانی که دست را به جناغ متصل می ک -1
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 در شنوایی و بینایی و حرکت نقش دارد.  ....................................... در ساقه مغز ، -6

 از تنها غده درون ریز درون قفسه سینه ترشح می شود. هورمون .................................... -7
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 به هر یک از سواالت زیر با کلمات کلیدی پاسخ کوتاه دهید. 5

 یح دهید. وظیفه اش حفظ هم ایستایی کلسیم در استخوان است؟مختصر توضآیا کلسی تونین  -1

 دستگاه ایمنی کدام است؟ اری در ارتباط باادر لوله وله گوارشی وشترک لوجه م-2

 ند؟تقل می کمنغلظت  کدام پروتئین غشایی سدیم و پتاسیم را همزمان و در جهت شیب -3

 به چه محرکی حساس است؟ در انسان  گیرنده وضعیت-4

 ؟ی خود با کدام ماده شفاف در تماس استیجسم مژگانی در بخش جلو-5

 بر اساس ویژگی حرکت با هم مقایسه کنید. اکتین و میوزین را -6

 ؟های بافت استخوانی فشرده خارج از سامانه هاورس هستندچگونه برخی از سلول -7

 ر است؟ بین لکه زرد و نقطه کور کدامیک به بینی نزدیک ت-8

 مفصل لوالیی مربوط به ناحیه آرنج ، چند استخوان دیده می شود؟  در-9

 گوش است؟علق به کدام بخش پرده صماخ مت-10

 رون به صورت همزمان ممکن است؟نو آیا فعالیت همزمان کانال دریچه دار سدیمی و دریچه دار پتاسمی در یک-11

 ؟تر انجام می دهدن خروج سدیم از سلول و ورود پتاسیم به سلول کدامیک را زودپتاسیم از بی-پمپ سدیم -12

 به چه معناست؟ اینکه اساس حرکت در جانوران مشابه است-13

 شباهت عملکردی دارد؟ ماهی با کدام بخش در انسان ر خط جانبی د-14

 کدام جانور برای پرتو فرابنفش گیرنده اختصاصی دارد؟ -15

 د؟خودتان ترشح شوی محوطه شکمباالترین غده درون ریز که از  نام ببرید هورمونفقط یک -16

 دستگاه عصبی مرکزی انسان ، چند عصب دارد؟  -17

 و ریاضیات مربوط به کدام نیمکره مخ است؟قدرت استدالل -18

 ؟ می شود ATPکراتین فسفات چگونه سبب تولید -19

 ؟ کدام هورمون سبب کاهش قدرت ایمنی در بدن می گردد-20
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 باسمه تعالی

 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان الهیجان

 یازدهم تجربی پایه و رشته : 

 3 تعداد صفحات:

 تراب قنبری نام دبیر:

 زیست شناسیامتحان درس: 

 دقیقه  100 مدت امتحان:

 تاریخ امتحان: 

 شعبه کالس:

  نیمسال اول

 1401-1400سال تحصیلی: 

 نام:

 نام خانوادگی:

 1آموزشگاه: غیردولتی یاسین نام 

 نمره با عدد:  امضاء                      نمره با حروف :                   نمره تجدیدنظر :                امضاء

 ردیف سواالت بارم

 موارد زیر را تعیین نمایید. نادرستیدرستی یا  5

 ( غ)  د. نسدی محکم در برابر ورود میکروب تشکیل می دهرشته های کشسان و کالژن در الیه بیرونی پوست،  -1

 ( غ) جسم سلولی گیرنده های شیمیایی در موی حسی پای مگس تقریبا در یک سطح واقع شده اند. -2

 ( ص)  . تشکیل دهد یک استخوان کوتاه ، می تواند با چند استخوان دراز مفصل -3

 ( ص)  ژک دار شنوایی انسان با محیطی مایع در ارتباط است. یاخته مژک دار خط جانبی ماهی همانند یاخته م-4

 ( غ)  هر بخش تیره در سارکومر، اکتین و میوزین دارد. -5

 ( ص)  هنگامی که به برگه امتحانی از نزدیک نگاه می کنید ماهیچه های مژگانی در انقباض هستند. -6

 ( ص)  اسکلت آب ایستایی محدودیت هایی دارد.  و اسکلت درونی همانند اسکلت بیرونی -7

 ( ص)  در انعکاس عقب کشیدن دست، تمام سیناپس های درون بخش خاکستری نخاع فعال هستند. -8

 ( ص)  نفرین همانند گلوکاگون سبب افزایش قند خون می گردد.  اپی-9

 ( ص)  مشکالت کبدی و سکته قلبی از پیامد های مصرف بلند مدت الکل است. -10

 ( ص)  بازو به استخوان بازو اتصال دارد.  جلوماهیچه پشت بازو همانند ماهیچه -11

 ( ص)  د و کند را دارند. بسیاری از ماهیچه های اسکلتی بدن هر دو نوع یاخته تن-12

 ( ص)  ترشح شده از فوق کلیه به بخش قشری آن تعلق دارد. تمام هورمون های کلسترولی -13

 ( غ)  برخی مارها می توانند پرتوهای فرو سرخ را ببینند. -14

 (  غ)در آغاز انقباض ماهیچه اسکلتی، یون های کلسیم با انتقال فعال به شبکه آندوپالسمی وارد می شوند. -15

 ( غ)  دستگاه عصبی محیطی هیدر ، گسترده تر از دستگاه عصبی مرکزی آن است.  -16

 ( ص)  ناقل عصبی همانند هورمون قابلیت ورود به درون سلول را دارد. -17

 ( غ)  مورد تهاجم قرار بگیرند.  MSسمپاتیک همانند پاراسمپاتیک ممکن است در بیماری -18

 (  غ)گیرنده های بویایی انسان تماما البه الی بافت استوانه ای سقف حفره بینی قرار گرفته اند. -19

 ( ص)  تمام غدد درون ریز گردن در  بافت استخوانی گیرنده دارند. -20
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 جای خالی مربوط به هر سوال را با کلمه )کلمات( مناسب تکمیل کنید. 5

 . است....فشرده.جناغ متصل می کند از نوع بافت استخوانی .. بخش عمده استخوانی که دست را به -1

 حاوی لیزوزیم و ترکیبات نمکی است.  .....اشک.........عرق همانند -2

 می رساند.  .... از دستگاه عصبی محیطی ، پیام های عصبی را به ماهیچه های دلتاییپیکری.....بخش -3

 ....... با تجویز عینک های مخصوص اصالح می شود. پیرچشمی.........در ارتباط با بیماری های چشم ، نقص بیماری -4

 ... از فرومون ها برای جفت یابی استفاده می کنند.  مارها در حد کتاب درسی ، در جانوران،  -5
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 .................. در شنوایی و بینایی و حرکت نقش دارد. مغز میانیدر ساقه مغز ،  .....................-6

 از تنها غده درون ریز درون قفسه سینه ترشح می شود. ...................تیموسین.................هورمون  -7

 ..... در می آیند. ......استخوانی....... به .............غضروفی.چند سال بعد از بلوغ ، صفحات رشد از حالت ...................-8

 ................... سبب کشته شدن باکتری می شود. لیزوزیم...............ترشحات مخاطی با داشتن آنزیم -9

 تنظیم بازخوردی منفی دارد.  ................................مثال انسولینهورمون .....-10

 بخش مخ است.  .....................عقبی ترین یا کوچکترین............ در انسان  ،بخش مغز ماهی همتای بزرگترین  -11

 ............................نمی شوداستفاده از نمک ید دار ، سبب درمان گواتر ناشی از کمبود ید ..........-12

 ...................... است. نامشابه و مکملگیرنده هورمون  از نظر شکل با خود هورمون ...........-13

 )همانند یا برخالف(، جابجا می شود.  میوزین  ................برخالف.......... اکتینوقتی سارکومر کوتاه می شود ، -14

 .......... تارچه دارای نوکلئوتید است. )همانند یا برخالف(همانند..........در ماهیچه ذوزنقه ای ، تار -15

 نمای پشتی بدن قابل مشاهده است. در  .............ران....................ماهیچه دو سر -16

 .................... برقرار می شود. پیاز بویایی...............اولین سیناپس مسیر بویایی انسان در -17

 برای حرکات استقامتی ویژه شده اند.  ................کند..............ماهیچه ای  هایتار-18

 گویند.  .......................انتقال................به آن وقتی پیام عصبی از یک سلول به سلول دیگر می رود -19

 . از هیپوفیز ترشح می شود و تحت کنترل آزاد کننده هیپوتاالموسی نیست. ..اکسی توسین یا ضد ادراری....هورمون .-20

 بنویسید. و با کلمات کلیدی برای هر مورد تعریفی مناسب 5

  که سبب ورود گلوکز به ادرار شود.اختاللی  دیابت شیرین: -1

  محل خروج عصب بینایی از شبکیه است.نقطه کور: -2

 . یعی از عوامل بیماری زا پاسخ مشابه داردابر طیف وسدفاعی که در بر دفاع غیر اختصاصی : -3

  به ارتباط بین نورون و سلول بعدی گویند.سیناپس: -4

  اگر سطح عدسی یا قرنیه کامال صاف یا کروی نباشد پرتو ها نامنظم بهم می رسند.آستیگماتیسم:-5

  بخش های بین دو غالف میلین گویند.ف میلین در بخش هایی از رشته عصبی قطع می شود به الغ گره رانویه: -6

 یر طبیعی غده تیروئیدبزرگ شدن غگواتر: -7

  محلی که بخشی از آکسون های عصب بینایی یک چشم به نیمکره مقابل می رود.کیاسمای بینایی : -8

  یکی از اجزای سامانه کناره ای است در حافظه و یادگیری نقش دارد.وکامپ: پهی-9

 ی استخوانی گویند. به استوانه های هم مرکز از تیغه هاس: رسیستم هاو-10

 ه از یک فرد ترشح میشود و در فرد یا افراد دیگر همان گونه پاسخ رفتاری ایجاد می کند. موادی است کفرومون : -11

 . به اجتماع آسه های یاخته های عصبی گویندعصب بینایی: -12

 . هست 70اختالف بین درون و بیرون سلول منفی و قتی نورون فعالیت عصبی ندارد وپتانسیل آرامش: -13

  سلول های درون ریز را به صورت تجمیع شده دارد.غده درون ریز : -14

 بینیم. و نزدیک را واضح بغییر در همگرایی عدسی چشم برای اینکه بتوانیم اجسام دور ت تطابق:-15

  تار و غالف کل عضله گویند.دسته  هراطراف  به اجتماع غالف هایزرد پی: -16

 بیشتر همان هورمون شود.سبب افزایش افزایش یک هورمون یا تاثیراتش تنظیم بازخوردی مثبت : -17

ک ثابت قرار بگیرد پیام عصبی کمتری ایجاد می کند یا پیامی وقتی گیرنده مدتی در معرض محرسازش گیرنده: -18

 ارسال نمی کند. 

  با سایر مزه هابه معنای لذیذ است. توصیفی برای مزه ای مطلوب و متفاوت اومامی: -19
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 . به بخش درون درون ریز پانکراس گویندجزایر النگرهانس: -20

 

 

 به هر یک از سواالت زیر با کلمات کلیدی پاسخ کوتاه دهید. 5

 آیا کلسی تونین وظیفه اش حفظ هم ایستایی کلسیم در استخوان است؟مختصر توضیح دهید.  -1

  می شود.سما خیر سبب تنظیم کلسیم پال

  مثال داشتن الیه مخاطیوجه مشترک لوله گوارشی و لوله ادراری در ارتباط با دستگاه ایمنی کدام است؟-2

 نشتی منتقل می کند؟غلظت  کدام پروتئین غشایی سدیم و پتاسیم را همزمان و در جهت شیب -3

 کشش به چه محرکی حساس است؟ در انسان  گیرنده وضعیت-4

  زاللیه ی خود با کدام ماده شفاف در تماس است؟یجسم مژگانی در بخش جلو-5

  ند.هر دو حرکت داراکتین و میوزین را بر اساس ویژگی حرکت با هم مقایسه کنید. -6

البه الی این سیستم ها یا در  چگونه برخی از سلول های بافت استخوانی فشرده خارج از سامانه هاورس هستند؟-7

 . بخش کناری این سیستم ها واقع شدن

  ه کورنقطزدیک تر است؟ بین لکه زرد و نقطه کور کدامیک به بینی ن-8

 3 در مفصل لوالیی مربوط به ناحیه آرنج ، چند استخوان دیده می شود؟ -9

 بین گوش بیرونی و میانی -هیچ کدام پرده صماخ متعلق به کدام بخش گوش است؟-10

 آیا فعالیت همزمان کانال دریچه دار سدیمی و دریچه دار پتاسمی در یک نورون به صورت همزمان ممکن است؟-11

  بله در بخش های مختلف نورون

 سدیم از سلول و ورود پتاسیم به سلول کدامیک را زودتر انجام می دهد؟پتاسیم از بین خروج -پمپ سدیم -12

  خروج سدیم از سلول مقدم است.

 در خالف جهت حرکت یرووارد کردن ن اینکه اساس حرکت در جانوران مشابه است به چه معناست؟-13

 تعادلی گوش خط جانبی در ماهی با کدام بخش در انسان  شباهت عملکردی دارد؟-14

  زنبور کدام جانور برای پرتو فرابنفش گیرنده اختصاصی دارد؟ -15

 انسولین یا گلوکاگون ببرید که از باالترین غده درون ریز محوطه شکمی خودتان ترشح شود؟فقط یک هورمون نام -16

 . ندارد. عصب متلق به محیطی استدستگاه عصبی مرکزی انسان ، چند عصب دارد؟  -17

 نیمکره چپ قدرت استدالل و ریاضیات مربوط به کدام نیمکره مخ است؟-18

  می دهد. ADPفسفاتش را به می شود؟  ATPکراتین فسفات چگونه سبب تولید -19

  کورتیزولکدام هورمون سبب کاهش قدرت ایمنی در بدن می گردد؟ -20
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 نمره 02 : بارمجمع 

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

1 

، لیمبیک، قشر ای ماهیچه تار خون، مجرا،  تارچه، بافت پیوندی،  .کنید پر مناسب کلمات با را خالی جاهای

 ،استاش شیپور، مخچه، یاخته ماکروفاژ، بصل النخاع، مغزمیانی، مژکدار مخاط، موی بینی، ای کناره سامانهمخ، 

 ، متحدالشعاعهاورس سامانه، بزرگ های سیاهرگمجرای گوش میانی، سرخرگ های بزرگ، 

  .ریزد می بدن حفرات یا سطح به.....................  طریق از را خود ترشحات ریز برون غدّۀ  1-1

  .است شده تشکیل................................  دسته چندین از اسکلتی ماهیچه یک  1-2

  .دارد نقش یادگیری و حافظه تشکیل در که است.....................   اجزای از یکی مغز اسبک  1-3

  .شود می تر عمیق های بخش به ها میکروب نفوذ مانع...................  تنفس دستگاه در  1-4

  .دارد قرار مغز ساقۀ پشت در.............   1-5

  .کند می متصل میانی گوش به را حلق.................................   1-6

  .اند حساس بدن درون دمای تغییرات به که دارد وجود دمایی های گیرنده.....................  از برخی در  1-7

  .است گرفته قرار.....................  نام به واحدهایی صورت به ران، استخوان طول در فشرده استخوانی بافت  1-8

4 

2 

 .کنید مشخص را نادرست یا درست جمالت

  .است غضروفی صیقلی صفحۀ دارای متحرك مفصل هر  2-1

  .روند یم مقابل مخ کرۀ نیم به چشم یک بینایی عصب های آکسون که است محلی بینایی(کیاسمای)چلیپای  2-2

  .کنند می تنظیم را ریز درون غدد سایر فعالیت هیپوفیز، غدۀ پیشین بخش هورمون شش  2-3

  .هستند بدن دفاعی خط اولین سفید های گویچه  2-4

 . دارند حرکت قابلیت ها استخوان ها، مفصل بیشتر در  2-5

  .شود می بدن در استرس حالت ایجاد باعث پاراسمپاتیک بخش  2-6

  .است شده پر مایع از دایره نیم مجاری درون  2-7

  .یابد می کاهش مردان از سریعتر زنان استخوان تراکم رشد سن از پس  2-8

4 

3 

 : کنید مشخص را پرانتز داخل مناسب کلمه زیر، جمالت از هریک در

  .هستند تخریب قابل(  معده اسید برخالف بزاق/  اشک مانند عرق)  توسط زا بیماری های باکتری 3-1

  . شود می کنترل  خودمختار( )پیکری /  اعصاب توسط قلبی ماهیچه همانند مثانه ماهیچه کار 3-2

  .کند می تولید بیشتری الکتیک اسید ( تند/  کند)  ای ماهیچه تار 3-3

  .اند پیکری حواس های گیرنده از هایی نمونه فشار( )درد / های گیرنده مانند آزاد، دارینۀ انتهای 3-4

 .دارند قرار(  ژالتینی مادۀ/  آب)  در جانبی خط مکانیکی های یاخته های مژك  3-5

5 

 0از  1صفحه 

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

 یازدهم تجربی مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 فلسطیندبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 4111 -4114سال تحصيلی  اولآزمون ترم 

 0 زیستنام درس: 

 حسین پورخانم  نام دبیر:

  1022/ 12 / 26 امتحان:  تاریخ

 عصر/ صبح 2212:  ساعت امتحان:

 دقیقه 57مدت امتحان : 



 

 .اند شده تشکیل  سارکولم( )سارکومر /  نام به تکراری واحدهای از ها تارچه اسکلتی، ماهیچه تار در 3-6

 .هگرفت قرار هاورس سامانۀ نام به واحدهایی بصورت دراز استخوان طول در (اسفنجی/فشرده) استخوانی بافت  3-7

  .کند می  ترشح / مالتونین( )محرك  هورمون ،چهارگانه های برجستگی باالی ریز درون ی غده 3-8

 نمی نفوذ مخ قشر عمق کم درشیارهای پرده، ترین داخلی (همانند/برخالف) مغز پردۀ ترین خارجی درانسان، 3-9

  .کند

 .است ( حرکتی/  حسی)  نخاعی عصب پشتی ریشۀ  3-11

 

4 

  چرا؟. شویم خیره دور اجسام به شود می توصیه کتاب مطالعه دقیقه 21 از پس  4-1

 قدقی دید، میدان در موجود اجسام سایر به نسبت کنیم می نگاه آن به و دارد قرار ما چشم مقابل که جسمی 4-2

 چیست؟ علت. شود می دیده تر واضح و تر

1 

5 

  :دهید پاسخ ها پرسش این به زیر شکل از استفاده با

 فرد تا دهد می رخ هایی رویداد چه درد، احساس از پس 5-1

 بکشد؟ عقب را خود دست 

 تحریک ها سیناپس کدام دست، کشیدن عقب مسیر در 5-2

 ؟و کدام غیرفعال کننده است مهارکننده کدام و  کننده 

2.5 

6 

 نزدیک بین را نشان می دهد یا دوربین؟شکل مقابل تصویر چشم فرد 

 
 

5.5 

7 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید:

 ؟دهد می انجام را عملی چه و میشود ترشح هایی یاخته چه از دو نوع اینترفرون  8-1

 هستند؟ تاثیرگذار میکروبها دفع در چگونه پوست، بیرونی ی الیه های یاخته ترین خارجی  8-2

 دهید؟ می توضیح چگونه را التهاب موضع شدگی گرم و تورم قرمزی، علت 8-3

2 

8 
 ی گیرنده و ای یاخته غشای روی بر ها هورمون کدام های گیرنده شما نظر به ای، یاخته ساختارغشایی به توجه با

 است؟ یاخته درون ها هورمون کدام
1 

 0از  0صفحه 



 

 

 

 

 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

1 
                                         ای کناره سامانه 3-1                  ای ماهیچه تار 2-1                مجرایی 1-1

 استاش شیپور 6-1                          مخچه 5-1          مژکدار مخاط 1-4

  هاورس سامانه 8-1                                    بزرگ های سیاهرگ 1-7

2 
.                             هستند بدن دفاعی خط دومین سفید های گویچه. غلط 4-2       لطغ 3-2         لطغ 2-2        درست 2-1

 درست 7-2       .شود می بدن در استرس حالت ایجاد باعث سمپاتیک بخش. غلط 6-2       درست 2-5

 لطغ 9-2                                                        لطغ 2-8

3 

                                                                                تند 3-3                        خودمختار 2-3                             اشک مانند عرق 3-1

 سارکومر 6-3                     ژالتینی مادة 5-3                                            درد 3-4

                                                                         برخالف 9-3                         مالتونین 8-3                                         هفشرد 3-7

 حسی 3-11

 . کنند می استراحت مژگانی های ماهیچه دور، اجسام به نگاه با 4-1 4

 . دارد نقش تیزبینی و دقت در که شود می متمرکز زرد لکه روی نور، پرتوهای زیرا 4-2

5 
 

 

 
 نزدیک بین 6

7 

 .کند می فعال را درشتخوارها و T لنفوسیت و طبیعی کشنده های یاخته از 8-1

 .شوند می ها میکروب شدن دور باعث و ریزند می تدریج به و اند مرده ها یاخته این  8-2

 ا،ه میکروب ترشحاتِ بعضی به پاسخ در هیپوتاالموس یابد، می کاهش باال دماهای در بها میکرو فعالیت 8-3

لذا در محل التهاب به دلیل افزایش دما، قرمز می شود. تجمع ماکروفاژها ویاخته های  .برد می باال را بدن دمای

 ایمنی در محل التهاب و همچنین گشاد شدن رگ ها به دلیل هیستامین موجب تورم می شود.

 سلول داخل گیرنده چربی استروئیدی های هورمون و غشا روی گیرنده پروتئینی های هورمون 8

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 فلسطیندبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 4111 -4114سال تحصیلي  اولترم سواالت  کلید

 یازدهم زیستنام درس: 

 حسین پور نام دبیر:

 06/0066 / 66 امتحان:  تاریخ

 عصر/ صبح06  ساعت امتحان:

 دقیقه 57مدت امتحان : 



 



 باسمه تعالی

 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان الهیجان

 یازدهم تجربی پایه و رشته : 

 3 تعداد صفحات:

 اب قنبریرت نام دبیر:

 زیست شناسیامتحان درس: 

 دقیقه  100 مدت امتحان:

 تاریخ امتحان: 

 شعبه کالس:

  نیمسال اول

 1401-1400سال تحصیلی: 

 نام:

 نام خانوادگی:

 1نام آموزشگاه: غیردولتی یاسین 

 نمره با عدد:  امضاء                      نمره با حروف :                   امضاء نمره تجدیدنظر :               

 ردیف سواالت بارم

 موارد زیر را تعیین نمایید. نادرستیدرستی یا  5

 )   (د. نده میکروب تشکیل مید ورودر برابر سدی محکم رشته های کشسان و کالژن در الیه بیرونی پوست،  -1
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  ه کورنقطزدیک تر است؟ بین لکه زرد و نقطه کور کدامیک به بینی ن-8

 3 در مفصل لوالیی مربوط به ناحیه آرنج ، چند استخوان دیده می شود؟ -9

 بین گوش بیرونی و میانی -هیچ کدام پرده صماخ متعلق به کدام بخش گوش است؟-10

 آیا فعالیت همزمان کانال دریچه دار سدیمی و دریچه دار پتاسمی در یک نورون به صورت همزمان ممکن است؟-11

  بله در بخش های مختلف نورون

 سدیم از سلول و ورود پتاسیم به سلول کدامیک را زودتر انجام می دهد؟پتاسیم از بین خروج -پمپ سدیم -12

  خروج سدیم از سلول مقدم است.

 در خالف جهت حرکت یرووارد کردن ن اینکه اساس حرکت در جانوران مشابه است به چه معناست؟-13

 تعادلی گوش خط جانبی در ماهی با کدام بخش در انسان  شباهت عملکردی دارد؟-14

  زنبور کدام جانور برای پرتو فرابنفش گیرنده اختصاصی دارد؟ -15

 انسولین یا گلوکاگون ببرید که از باالترین غده درون ریز محوطه شکمی خودتان ترشح شود؟فقط یک هورمون نام -16

 . ندارد. عصب متلق به محیطی استدستگاه عصبی مرکزی انسان ، چند عصب دارد؟  -17

 نیمکره چپ قدرت استدالل و ریاضیات مربوط به کدام نیمکره مخ است؟-18

  می دهد. ADPفسفاتش را به می شود؟  ATPکراتین فسفات چگونه سبب تولید -19

  کورتیزولکدام هورمون سبب کاهش قدرت ایمنی در بدن می گردد؟ -20

4 

 











                                                              
     

 

 
 
 )باتوجھ بھ جمالت زیر واژه مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کنید.۱

 می شوند.نورون سنتز (جسم سلولی /پایانھ آکسونی)الف)ناقل ھای عصبی در 

کھ در سیستم ھای (عصبی/پشتیبان) ب)در بیماری مالتیپل اسکلروزیس ،سلولھای 

 عصبی مرکزی ھستند ،از بین می روند.

پ)ھدایت پیام عصبی در رشتھ ھای میلین دار از رشتھ ھای بدون میلین ھم قطر 

 است. (کندتر /سریعتر)

 

)
٥
/
۱
(

 

 انتخاب کنید.)واژه مناسب را از داخل پرانتز برای ھر جملھ ۲

از نورون ھا را می ھمھ/بسیاری)الف)غالف میلین ،رشتھ ھای آکسون و دندریت (

 پوشاند.

ب)یک سلول عصبی در زمانی کھ فعالیت عصبی ندارد ،دارای اختالف پتانسیل 

 )میلی ولت است.-۷۰(صفر/

توسط پمپ سدیم _ پتاسیم ھنگام فعالیت در (داخل/خارج) نورون  ATPپ)تجزیھ 

 می شود.انجام 

 

)
۷
٥

/
۰
(

 

 )درستی یا نادرستی عبارت ھای زیر را مشخص کنید.۳

الف)ھمھ پروتئین ھای سراسری غشا کھ در جابھ جایی یون ھای سدیم و پتاسیم 

 نقس دارند ،در زمان پتانسیل آرامش در حال عبور یون ھا از خود ھستند .

سوی غشا بھ طور ب)وقتی نورون تحریک می شود ،در کل سلول اختالف پتانسیل دو 

 ناگھانی تغییر می کند.

پ)در پایان عمل،پمپ سدیم _ پتاسیم شروع بھ راندن یون ھای سدیم بھ بیرون 

  نورون و آوردن یون ھای پتاسیم بھ داخل سلول  می کند .

 ر گرفتھ است  و وظیفھ آن چیست؟)مایع مغزی _نخاعی در کجا قرا٤

)
۷
٥

/
۰
(

 

 
۱ 

  مرکزی از کدام نوع اند و چھ ویژگی دارند؟)مویرگ ھا ی دستگاه عصبی ٥
)۱( 

)عوامل حفاظت کننده از مغز و نخاع را نام ببرید و جنس آن ھا را باھم ٦
 مقایسھ کنید.

)۲( 

 
 خانوادگی:نام و نام 

 
 تجربیازدھم یمقطع و رشتھ:  

 بھ نام ایزد منان
اداره کل آموزش و پرورش شھر شوش 

 دانیال (ع)
 سرای دانش پسرانھدبیرستان غیردولتی 
 نو

 نوبت اول      ۲زیست شناسی آزمون 
 ۱٤۰۰-۱٤۰۱سال تحصیلی 

                 
 مھر آموزشگاه

 
   ۸ساعت امتحان:      

 صبح
مدت امتحان:         

 دقیقھ    ۷۰
 ۱۸/۱۰/۱٤۰۰تاریخ   



 )وظیفھ ھریک از بخش ھای ساقھ مغز را روبھ روی آن بنویسید.۷
 مغز میانی:

 پل مغزی:

 بصل النخاع:

٥/۱ 

معاینات انجام شده ، پزشکان متوجھ شدند کھ )فردی قادر بھ دیدن نیست . با ۸
چشم ھای این فرد ھیچ مشکلی ندارند .علت نابینایی این فرد چھ می تواند 

 باشد؟
 

۱ 

روز پس از آخرین  ۱۰۰)میزان بھبود لوب ھای پس سری و پیشانی مخ انسان را ۹
 مصرف کوکائین مقایسھ کنید.

 ٥
/

۰
 

 )  را بیان کنید.ECGو نوار قلب  ( )یک تفاوت و یک شباھت بین نوار مغزی۱۰
 

 
 

۱ 

 )ساختار و عملکرد چشم مرکب و چشم انسان را مقایسھ کنید .۱۱
 

 
۱ 

 )خط جانبی در ماھی ھا با کدام ساختارھا در انسان شباھت دارد ؟۱۲
 

٥
/
۰

 

)مقدار میوگلوبین ماھیچھ ھای موثر در ورزش حرفھ ایی ورزشکاران دوی صدمتر ۱۳
 تفاوتی دارد؟و ماراتن چھ 

 

۱ 

 )علت شدیدتر بودن پاسخ ایمنی در برخورد دوم نسبت بھ برخورد اول چیست؟۱٤
 

)۱
( 



 

 )علت قرمزی، تورم و گرم شدگی موضع التھاب را چگونھ توضیح می دھید ؟۱٥
 

 
)۱
( 

 مخاط مژکدار دستگاه تنفس چگونھ مانع نفوذ میکروب ھا می شود؟ -)  الف ۱٦ 
 

 چھ عواملی بھ این بخش آسیب می زند ؟ -ب          
 

 
)۱
( 

 ) تحقیق کنید برای پیشگیری از دیابت نوع دو چھ باید کرد ؟۱۷
 ٥/

۰ 

 )چربی سطح پوست چھ فواید دیگری دارد؟۱۸
 

 

)۱
( 
 

توجھ بھ ساختار غشایی یاختھ ای ، بھ نظر شما گیرنده ھای کدام ھورمون )با ۱۹
 یاختھ ای و گیرنده ی کدام ھورمونھا درون یاختھ است ؟ھا بر روی غشای 

 

)۱
( 

 )باتوجھ بھ ساختار بافت پیوندی و اجزای آن بھ سواالت پاسخ دھید.۲۰
 الف)باتوجھ بھ اطالعات قبلی ھر بافت پیوندی از چھ بخش ھایی تشکیل شده است ؟

 
 
 

 تخوان توسط چھ بخشی سختھ می شودب)ماده ی زمینھ ای اس
 

 

)۱
( 

 موفق باشید







 انتقال پیام عصبی در نورون ها ، به سواالت زیر پاسخ دهید:و در مورد هدایت -1

 عصبی ، وسعت غشای پایانه آکسون سلول پیش سیناپسی چه تغییری می کند؟الف( با آزاد شدن ناقل 

 دارد؟ ATPب(در فرایند انتقال پیام عصبی ، کدام فرایند نیاز به مصرف 

 باعث برگشت نورون به پتانسیل آرامش می شود؟، ها ج(در فرایند هدایت پیام عصبی ،بازشدن کدام کانال 

 یون ها را جابه جا می کند؟، ATPام پروتئین در غشاء یاخته عصبی با مصرف د(در فرایند هدایت پیام عصبی ،کد

 

 ؟قرارداردچه قسمتی از سیستم عصبی مرکزی  درمرکز هر کدام از فعالیت های زیر -2

 الف(فعالیت های مختلف از جمله تنفس و ترشح بزاق 

 ب(پردازش نهایی اطالعات حسی

 ج(تنظیم خواب و تشنگی 

 د(تبدیل حافظه کوتاه مدت به بلند مدت 

 

 به سواالت زیر پاسخ دهید:،در مورد دستگاه عصبی محیطی -3

 الف(در هر عصب محیطی ، چه قسمتی از نورون ها دیده نمی شود ؟

 نقش دارد؟در ترشح بزاق ب(کدام بخش از دستگاه عصبی محیطی ،

 دن دست نقش دارد؟در انعکاس عقب کشی ،ج(کدام بخش از دستگاه عصبی محیطی

 ؟هستندد(اعصاب محیطی مرتبط با نخاع از چه نوع 

 

 در مورد دستگاه عصبی جانوران به سواالت زیر پاسخ دهید:-4

 الف(ساده ترین ساختار عصبی ، در کدام جانور وجود دارد؟

 ب(ساختار مغز در پالناریا چیست ؟

 از بقیه بیشتر است؟،نسبت به وزن بدن  ،ج(در مهره داران ،اندازه نسبی مغز کدام گروه از جانوران

 د(در حشرات ،جسم سلولی نورون ها در کدام قسمت طناب عصبی شکمی قراردارد؟
______________________________________________________________________________________ 

 در مورد دستگاه حسی پیکری ، به سواالت زیر پاسخ دهید:-5

 دارد؟وجود یواره سرخرگ ها ، گیرنده های کدام حس الف(در د

 دارد؟وجود ب(در برخی سیاهرگ های بزرگ ، گیرنده های کدام حس 

 چه مشخصه ی ویژه ای دارند؟ ، ج(گیرنده های فشار نسبت به گیرنده های درد

 وجود دارد؟ ید(درکدام بخش از بدن انسان ،گیرنده های تماسی بیشتر

 

 به سواالت زیر پاسخ دهید: در مورد حس بینائی-6

 الف(در کدام قسمت از شبکیه ، گیرنده های مخروطی زیادی وجود دارد؟

 قطر عدسی را تنظیم می کند؟، ب(کدام ماهیچه 

 ج(رنگ چشم به چه بخشی بستگی دارد؟

 متمرکز نمی شوند. روی یک نقطه ی شبکیهو انکساری چشم ، پرتوهای نور به طور نامنظم به هم می رسند د(در کدام بیماری 

 

 

 مهر دبیرستان

 19/10/1400:تاریخ امتحان  باسمه تعالی   زیست شناسیسؤاالت امتحانی درس :

 دقیقه75اداره کل آموزش و پرورش استان قم         زمان پاسخگویی:         یازدهمپایه :

  حسینی استادم دبیر:نا  4مدیریت آموزش و پرورش ناحیه           تجربی شته :ر

 20تعداد سوال: دانش رایحهدبیرستان غیر دولتی          نام خانوادگی :نام و 

 4:تعداد صفحه              1400-1401سال تحصیلی                                                                      

 امضای دبیر    باحروف:  نمره با عدد:    تاریخ تصحیح:
 

 



 درمورد حواس ویژه ، به سواالت زیر پاسخ دهید:-7

 قسمت دهان و زبان قرارگرفته اند؟ در کدام ،الف(گیرنده های چشایی

 در کدام قسمت بینی قراردارند؟، ب(گیرنده های بویایی 

 در کدام قسمت گوش داخلی قراردارند؟ ، دلج(یاخته های مژکدار حس تعا

 ؟گیرنده ای هستندچه نوع  ، د(یاخته های مژکدار بخش حلزونی گوش داخلی

 

 واالت زیر پاسخ دهید.به س،در مورد گیرنده های حسی در جانوران -8

 الف(ساختار گیرنده های خط جانبی ماهی مشابه کدام گیرنده در انسان است ؟

 مستقیما موجب چه فرایندی می شود؟ ، ب(لرزش پرده صماخ جیرجیرک

 در کدام قسمت بدن مگس قراردارد؟،ج(جسم سلولی گیرنده های شیمیایی 

 پرتوهای فرا بنفش وجود دارد؟چشم مرکب با توانایی درک ،د(در کدام جانور 
______________________________________________________________________________________ 

 به سواالت زیر پاسخ دهید:،در مورد استخوان انسان -9

 ؟نوع ماده معدنی هستندچه  ی الف(استخوان ها محل ذخیره

 موادی تشکیل شده است؟از چه ،نه ای بافت استخوانی می(ماده زب

 (چه قسمت هایی ارتباط بین بافت زنده استخوان را با بیرون برقرارمی کند؟ج

 چیزی پر می کند؟ چهاسفنجی را  ی(فضای حفره های بافت استخواند

 

 هر کدام از استخوان های زیر را از نظر محوری یا جانبی بودن مشخص کنید:-10

 الف(نیم لگن 

 ب(ترقوه 

 سینه  غج(جنا

 د(کتف

 

 به سواالت زیر پاسخ دهید:، در مورد ماهیچه های اسکلتی بدن انسان -11

 الف(نام ماهیچه پشت ساق پا چیست؟

 ب(واحد سازنده تارچه چیست؟

 ته تارها که موجب انتقال انقباض ماهیچه ها به استخوان ها می شوند چیست ؟شج(غالف پیوندی اطراف ر

 باز گردانده می شوند؟، آندوپالسمی  ی م با چه فرایندی به شبکهد(در پایان انقباض ، یون های کلسی

 

 به سواالت زیر پاسخ دهید: ، در مورد ماهیچه های اسکلتی بدن انسان-12

 انقباض ماهیچه ها از سوختن چه ماده ای تامین می شود؟ای الزم بر ATPالف(بیشتر 

 ؟شوددر چه قسمتی ذخیره می اکسیژن ، ماهیچه های اسکلتی  ب( در

 ج(در فرایند انقباض ، طول تارچه چه تغییری می کند؟

 د(اکتین و میوزین از چه نوع مولکول زیستی ساخته شده اند؟

 مهر دبیرستان

 19/10/1400:تاریخ امتحان  باسمه تعالی   زیست شناسیسؤاالت امتحانی درس :

 دقیقه75اداره کل آموزش و پرورش استان قم         زمان پاسخگویی:         یازدهم پایه :

  حسینی استادم دبیر:نا  4مدیریت آموزش و پرورش ناحیه              تجربی شته :ر

 20تعداد سوال: دانش رایحهدبیرستان غیر دولتی          نام و نام خانوادگی :

 4:عداد صفحهت                1400-1401سال تحصیلی                                                                                  

 امضای دبیر    باحروف:  نمره با عدد:    تاریخ تصحیح:
 

 



 به سواالت زیر پاسخ دهید:،در مورد دستگاه درون ریز -13

 اگزوسیتوز می شوند؟ ،محیط داخلی بدنالف(هورمون ها به کدام قسمت 

 دستگاه گوارش موثر است؟ PHترشح شده و بر  یاخته های درون ریزب(هورمونی را نام ببرید که از 

 ی تولید می شود؟اتوسط چه نوع یاخته  ، ج(هورمون اکسی توسین

 ای دستگاه تولید مثل مردان نقش دارد؟عالوه بر نقش در دستگاه ایمنی ،در تنظیم فراینده، د(کدام هورمون هیپوفیز پیشین 

 

 به سواالت زیر پاسخ دهید: ،آن در مورد غده تیروئید و هورمون های -14

 ترشح می شود؟ ،تحت تاثیر هورمون محرک تیروئید ،الف( کدام هورمون های غده تیروئید

 ب(عنصر ید در چه غذاهایی به فراوانی وجود دارد؟

 ید، موجب گواتر می شود؟بود مهورمون در صورت ککدام ج(

 ،در هومئوستازی کلسیم نقش دارد؟د(کدام هورمون تیروئید 

 

 به سواالت زیر پاسخ دهید:،در مورد هورمون ها -15

 د، دستگاه ایمنی را تضعیف می کند؟الف(ترشح کدام هورمون به مدت زیا

 ب(عدم ترشح کدام هورمون ، دستگاه ایمنی را تضعیف می کند؟

 در جذب کلسیم از روده نقش دارد؟ ،تحت تاثیر هورمون پاراتیروئیدی ،نکدام ویتامیج(

 چیست؟ ،خود های نده رترشح و تاثیر هورمون آلدوسترون برگی نهایی د(نتیجه

 

 ها ،به سواالت زیر پاسخ دهید: هورمونمورد در -16

 الف(کدام هورمون از نظر تنظیم بازخوردی شبیه اکسی توسین است ؟

 ین است ؟ناز نظر تنظیم بازخوردی شبیه کلسی توب(کدام هورمون 

 محیط داخلی بدن می شود؟ PHج(عدم ترشح کدام هورمون موجب تجزیه چربی ها و کاهش 

 د(از کدام غده درون ریز، هورمون های جنسی زنانه و مردانه در هردو جنس ترشح می شود؟
______________________________________________________________________________________ 

 به سواالت زیر پاسخ دهید: ،در مورد نخستین خط دفاعی-17

 الف( عرق و اشک از نظر داشتن چه موادی شبیه هم هستند؟

 کدام الیه ی پوست ، بافت پیوندی رشته ای به هم تابیده وجود دارد؟درب(

 د؟نمیکروبی می شوج(ترشحات مخاط با داشتن لیزوزیم ،موجب کشته شدن چه نوع 

 د(یاخته های پوششی چندالیه با یاخته های مرده در خارجی ترین یاخته های آن ، در کدام قسمت نخستین خط دفاعی قراردارد؟

 

 به سواالت زیر پاسخ دهید: ،بیگانه خوارها در مورد -18

 کنند؟میکروب ها مبارزه می  باکدام بیگانه خواری در حبابک ها و گره های لنفاوی الف(

 ضور بیشتر گویچه های سفید می شود؟عالوه بر بیگانه خواری ، موجب افزایش جریان خون و ح ،ب(کدام بیگانه خوار

 دارند؟ در کبد و طحال به فراوانی وجود، هاج(کدام بیگانه خوار

 بیشتر بیگانه خواری انجام می دهد؟ ،د(کدام یاخته خونی
 

 مهر دبیرستان

 19/10/1400:تاریخ امتحان  باسمه تعالی   زیست شناسیسؤاالت امتحانی درس :

 دقیقه75اداره کل آموزش و پرورش استان قم         زمان پاسخگویی:         یازدهم پایه :

  حسینی استادم دبیر:نا  4مدیریت آموزش و پرورش ناحیه            تجربی شته :ر

 20تعداد سوال: دانش رایحهدبیرستان غیر دولتی                        و نام خانوادگی :نام 

 4:تعداد صفحه  1400-1401سال تحصیلی                                                                                  

 امضای دبیر    باحروف:  نمره با عدد:    تاریخ تصحیح:
 

 



 سواالت زیر پاسخ دهید: ، بهدر مورد گویچه های سفید-19

 دیده می شود؟الف( کدام ویژگی در همه گویچه های سفید 

 ب(ماده مترشحه از کدام گویچه های سفید ،در گشاد شدن رگ ها نقش دارد؟

 و یاخته های دارینه ای است؟ هامنشا ماکروفاژ ،ج(کدام گویچه های سفید

 ،کدام نوع گویچه های سفید نقش دارند؟ IIد(در ترشح اینترفرون نوع 

 

 دهید: به سواالت زیر پاسخ،  خط دفاعی سومین در مورد -20

 الف(کدام نوع لنفوسیت ها در مغز قرمز استخوان بالغ می شوند؟

 ب(یکی از راه های غیرفعال شدن پادگن ها بوسیله پادتن را بنویسید؟

 چه پروتئینی ترشح می کنند؟ Tج(در دفاع اختصاصی ، لنفوسیت های 

 پروتئین های مکمل فعال می شوند؟ ،کدام نوع از لنفوسیت ها در دفاع اختصاصید(

 

 

 
سربلندو پیروز                                                             

 باشید

 مهر دبیرستان

 19/10/1400:تاریخ امتحان  باسمه تعالی   زیست شناسیسؤاالت امتحانی درس :

 دقیقه75اداره کل آموزش و پرورش استان قم         زمان پاسخگویی:         یازدهم پایه :

  حسینی استادم دبیر:نا  4مدیریت آموزش و پرورش ناحیه           تجربی شته :ر

 20تعداد سوال: دانش رایحهدبیرستان غیر دولتی       نام و نام خانوادگی :
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 امضای دبیر    باحروف:  نمره با عدد:    تاریخ تصحیح:
 

 



 :در هورد هذایت و انتقال پیام عصبی در نوروى ها ، به سواالت زیر پاسخ دهیذ-1

 افسایص هی یبثذثب آزاد ضذى ًبقل عصجی ، ٍسعت غطبی پبیبًِ آکسَى سلَل پیص سیٌبپسی چِ تغییری هی کٌذ؟ (الف

 اگسٍسیتَز ًبقل عصجی دارد؟ATPدر فرایٌذ اًتقبل پیبم عصجی ، کذام فرایٌذ ًیبز ثِ هصرف (ة

 دریچِ دار پتبسیویدر فرایٌذ ّذایت پیبم عصجی ،ثبزضذى کذام کبًبل ّب ، ثبعث ثرگطت ًَرٍى ثِ پتبًسیل آراهص هی ضَد؟(ج

 پتبسین- پوپ سذین  ،یَى ّب را جبثِ جب هی کٌذ؟ATPدر فرایٌذ ّذایت پیبم عصجی ،کذام پرٍتئیي در غطبء یبختِ عصجی ثب هصرف (د

 

 هرکس هر کذام از فعالیت های زیر در چه قسوتی از سیستن عصبی هرکسی قراردارد؟-2

 پل هغسی:فعبلیت ّبی هختلف از جولِ تٌفس ٍ ترضح ثساق (الف

 قطرهخ: پردازش ًْبیی اطالعبت حسی (ة

 ّیپَتبالهَس: تٌظین خَاة ٍ تطٌگی (ج

 ّیپَکبهپ: تجذیل حبفظِ کَتبُ هذت ثِ ثلٌذ هذت (د

 

 :در هورد دستگاه عصبی هحیطی ،به سواالت زیر پاسخ دهیذ-3

 جسن سلَلیدر ّر عصت هحیطی ، چِ قسوتی از ًَرٍى ّب دیذُ ًوی ضَد ؟ (الف

 خَدهختبرکذام ثخص از دستگبُ عصجی هحیطی ،در ترضح ثساق ًقص دارد؟ (ة

 پیکریکذام ثخص از دستگبُ عصجی هحیطی، در اًعکبس عقت کطیذى دست ًقص دارد؟(ج

 هختلطاعصبة هحیطی هرتجط ثب ًخبع از چِ ًَع ّستٌذ؟ (د

 

 :در هورد دستگاه عصبی جانوراى ،به سواالت زیر پاسخ دهیذ-4

 ّیذرسبدُ تریي سبختبر عصجی ، در کذام جبًَر ٍجَد دارد؟ (الف

 دٍگرُسبختبر هغس در پالًبریب چیست ؟ (ة

 پستبًذاراى ٍ پرًذگبىدر هْرُ داراى ،اًذازُ ًسجی هغس کذام گرٍُ از جبًَراى، ًسجت ثِ ٍزى ثذى ،از ثقیِ ثیطتر است؟ (ج

 ثٌذدر حطرات ،جسن سلَلی ًَرٍى ّب در کذام قسوت طٌبة عصجی ضکوی قراردارد؟ (د
______________________________________________________________________________________ 

 :در هورد دستگاه حسی پیکری ، به سواالت زیر پاسخ دهیذ-5

 درددر دیَارُ سرخرگ ّب ، گیرًذُ ّبی کذام حس ٍجَد دارد؟ (الف

 گرهبدر ثرخی سیبّرگ ّبی ثسرگ ، گیرًذُ ّبی کذام حس ٍجَد دارد؟ (ة

 اًتْبی گیرًذُ پَضص چٌذالیِ ی از ثبفت پیًَذیگیرًذُ ّبی فطبر ًسجت ثِ گیرًذُ ّبی درد ، چِ هطخصِ ی ٍیژُ ای دارًذ؟ (ج

 اًگطتبى ٍ لتدرکذام ثخص از ثذى اًسبى ،گیرًذُ ّبی توبسی ثیطتری ٍجَد دارد؟(د

 

 :در هورد حس بینائی ،به سواالت زیر پاسخ دهیذ-6

 لکِ زرددر کذام قسوت از ضجکیِ ، گیرًذُ ّبی هخرٍطی زیبدی ٍجَد دارد؟ (الف

 جسن هژگبًیکذام هبّیچِ ، قطر عذسی را تٌظین هی کٌذ؟ (ة

 عٌجیِرًگ چطن ثِ چِ ثخطی ثستگی دارد؟ (ج

  استیگوبتیسن. در کذام ثیوبری اًکسبری چطن ، پرتَّبی ًَر ثِ طَر ًبهٌظن ثِ ّن هی رسٌذ ٍ رٍی یک ًقطِ ی ضجکیِ هتورکس ًوی ضًَذ(د

 

 

 هْر دثیرستبى

 19/10/1400:تاریخ اهتحاى  باسوه تعالی   زیست شناسی :سؤاالت اهتحانی درس 

 دقیقه75:      اداره کل آهوزش و پرورش استاى قن         زهاى پاسخگویی   یازدهن:پایه 

 استاد حسینی :  نام دبیر4      هذیریت آهوزش و پرورش ناحیه     تجربی : رشته 

 20: تعذاد سوال   دبیرستان غیر دولتی رایحه دانش:       نام و نام خانوادگی 

 4: تعذاد صفحه 1400-1401 سال تحصیلی 

 اهضای دبیر :   باحروف:   نوره با عذد :  تاریخ تصحیح
 

 



 :درهورد حواس ویژه ، به سواالت زیر پاسخ دهیذ-7

 جَاًِ ّبی چطبییگیرًذُ ّبی چطبیی، در کذام قسوت دّبى ٍ زثبى قرارگرفتِ اًذ؟ (الف

 سقف حفرُ ثیٌیگیرًذُ ّبی ثَیبیی ، در کذام قسوت ثیٌی قراردارًذ؟ (ة

 هجبری ًین دایرُ یبختِ ّبی هژکذار حس تعبدل ، در کذام قسوت گَش داخلی قراردارًذ؟ (ج

 هکبًیکی یبختِ ّبی هژکذار ثخص حلسًٍی گَش داخلی ، چِ ًَع گیرًذُ ای ّستٌذ؟ (د

 

 .در هورد گیرنذه های حسی در جانوراى ،به سواالت زیر پاسخ دهیذ-8

 گیرًذُ ّبی ضٌَاییسبختبر گیرًذُ ّبی خظ جبًجی هبّی هطبثِ کذام گیرًذُ در اًسبى است ؟ (الف

 تحریک گیرًذُ ّبی ضٌَاییلرزش پردُ صوبخ جیرجیرک ، هستقیوب هَجت چِ فرایٌذی هی ضَد؟ (ة

 پبّبجسن سلَلی گیرًذُ ّبی ضیویبیی ،در کذام قسوت ثذى هگس قراردارد؟ (ج

 زًجَردر کذام جبًَر ،چطن هرکت ثب تَاًبیی درک پرتَّبی فرا ثٌفص ٍجَد دارد؟ (د
______________________________________________________________________________________ 

 :در هورد استخواى انساى ،به سواالت زیر پاسخ دهیذ-9

 فسفبت ٍ کلسین استخَاى ّب هحل رخیرُ ی چِ ًَع هبدُ هعذًی ّستٌذ؟ (الف

 هَاد هعذًی ٍ پرٍتئیي هبدُ زهیٌِ ای ثبفت استخَاًی ،از چِ هَادی تطکیل ضذُ است؟ (ة

 رگ ّب ٍ اعصبةچِ قسوت ّبیی ارتجبط ثیي ثبفت زًذُ استخَاى را ثب ثیرٍى ثرقرارهی کٌذ؟ (ج

  هغساستخَاى ٍ رگ ّبفضبی حفرُ ّبی ثبفت استخَاًی اسفٌجی را چِ چیسی پر هی کٌذ؟(د

 

 :هر کذام از استخواى های زیر را از نظر هحوری یا جانبی بودى هشخص کنیذ-10

  جبًجی: ًین لگي (الف

 جبًجی: ترقَُ (ة

 هحَری: جٌبغ سیٌِ (ج

 جبًجی: کتف(د

 

 :در هورد هاهیچه های اسکلتی بذى انساى ، به سواالت زیر پاسخ دهیذ-11

 تَام ًبم هبّیچِ پطت سبق پب چیست؟ (الف

 سبرکَهرٍاحذ سبزًذُ تبرچِ چیست؟(ة

 زردپیغالف پیًَذی اعراف رضتِ تبرّب کِ هَجت اًتقبل اًقجبض هبّیچِ ّب ثِ استخَاى ّب هی ضًَذ چیست ؟ (ج

 اًتقبل فعبلدر پبیبى اًقجبض ، یَى ّبی کلسین ثب چِ فرایٌذی ثِ ضجکِ ی آًذٍپالسوی ، ثبز گرداًذُ هی ضًَذ؟ (د

 

 :در هورد هاهیچه های اسکلتی بذى انساى ، به سواالت زیر پاسخ دهیذ-12

 گلَکس الزم ثرای اًقجبض هبّیچِ ّب از سَختي چِ هبدُ ای تبهیي هی ضَد؟ ATPثیطتر (الف

 هیَگلَثیيدر هبّیچِ ّبی اسکلتی ، اکسیژى در چِ قسوتی رخیرُ هی ضَد؟  (ة

 کَتبُ هی ضَددر فرایٌذ اًقجبض ، عَل تبرچِ چِ تغییری هی کٌذ؟ (ج

 پرٍتئیياکتیي ٍ هیَزیي از چِ ًَع هَلکَل زیستی سبختِ ضذُ اًذ؟ (د

 هْر دثیرستبى
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 :در هَرد دستگاُ درٍى ریس ،بِ سَاالت زیر پاسخ دّیذ-13

 (ثیي یبختِ ای)هبیغ هیبى ثبفتی َّرهَى ّب ثِ کذام قسوت هحیظ داخلی ثذى، اگشٍسیتَس هی ضًَذ؟ (الف

 سکزتیي- کبستزیي  دستگبُ گَارش هَثز است؟ PH تزضح ضذُ ٍ ثز یبختِ ّبی درٍى ریشَّرهًَی را ًبم ثجزیذ کِ اس (ة

 یبختِ ػصجیَّرهَى اکسی تَسیي ، تَسظ چِ ًَع یبختِ ای تَلیذ هی ضَد؟ (ج

 پزٍالکتیيکذام َّرهَى ّیپَفیش پیطیي ، ػالٍُ ثز ًقص در دستگبُ ایوٌی ،در تٌظین فزایٌذّبی دستگبُ تَلیذ هثل هزداى ًقص دارد؟ (د

 

 :در هَرد غذُ تیرٍئیذ ٍ َّرهَى ّای آى ، بِ سَاالت زیر پاسخ دّیذ-14

 T3 ٍ T4کذام َّرهَى ّبی غذُ تیزٍئیذ، تحت تبثیز َّرهَى هحزک تیزٍئیذ، تزضح هی ضَد؟  (الف

 غذای دریبییػٌصز یذ در چِ غذاّبیی ثِ فزاٍاًی ٍجَد دارد؟ (ة

 هحزک تیزٍئیذکذام َّرهَى در صَرت کوجَد یذ، هَجت گَاتز هی ضَد؟ (ج

 کلسی تًَیيکذام َّرهَى تیزٍئیذ ،در َّهئَستبسی کلسین ًقص دارد؟ (د

 

 :در هَرد َّرهَى ّا ،بِ سَاالت زیر پاسخ دّیذ-15

  کَرتیشٍلتزضح کذام َّرهَى ثِ هذت سیبد، دستگبُ ایوٌی را تضؼیف هی کٌذ؟(الف

 اًسَلیيػذم تزضح کذام َّرهَى ، دستگبُ ایوٌی را تضؼیف هی کٌذ؟ (ة

 Dکذام ٍیتبهیي، تحت تبثیز َّرهَى پبراتیزٍئیذی، در جذة کلسین اس رٍدُ ًقص دارد؟ (ج

 افشایص فطبرخَىًتیجِ ًْبیی تزضح ٍ تبثیز َّرهَى آلذٍستزٍى ثزگیزًذُ ّبی خَد ، چیست؟ (د

 

 :در هَرد َّرهَى ّا ،بِ سَاالت زیر پاسخ دّیذ-16

 پزٍالکتیيکذام َّرهَى اس ًظز تٌظین ثبسخَردی ضجیِ اکسی تَسیي است ؟ (الف

 اًسَلیي کذام َّرهَى اس ًظز تٌظین ثبسخَردی ضجیِ کلسی تًَیي است ؟ (ة

 اًسَلیي  هحیظ داخلی ثذى هی ضَد؟ PHػذم تزضح کذام َّرهَى هَجت تجشیِ چزثی ّب ٍ کبّص (ج

 ثخص قطزی فَق کلیِاس کذام غذُ درٍى ریش، َّرهَى ّبی جٌسی سًبًِ ٍ هزداًِ در ّزدٍ جٌس تزضح هی ضَد؟ (د
______________________________________________________________________________________ 

 :در هَرد ًخستیي خط دفاعی، بِ سَاالت زیر پاسخ دّیذ-17

 لیشٍسین- ًوک ػزق ٍ اضک اس ًظز داضتي چِ هَادی ضجیِ ّن ّستٌذ؟  (الف

 درمدرکذام الیِ ی پَست ، ثبفت پیًَذی رضتِ ای ثِ ّن تبثیذُ ٍجَد دارد؟ (ة

 ثبکتزیتزضحبت هخبط ثب داضتي لیشٍسین ،هَجت کطتِ ضذى چِ ًَع هیکزٍثی هی ضًَذ؟ (ج

 اپی درمیبختِ ّبی پَضطی چٌذالیِ ثب یبختِ ّبی هزدُ در خبرجی تزیي یبختِ ّبی آى ، در کذام قسوت ًخستیي خظ دفبػی قزاردارد؟ (د

 

 :در هَرد بیگاًِ خَارّا ، بِ سَاالت زیر پاسخ دّیذ-18

 هبکزٍفبصّبکذام ثیگبًِ خَاری در حجبثک ّب ٍ گزُ ّبی لٌفبٍی ثب هیکزٍة ّب هجبرسُ هی کٌٌذ؟ (الف

  هبستَسیتکذام ثیگبًِ خَار، ػالٍُ ثز ثیگبًِ خَاری ، هَجت افشایص جزیبى خَى ٍ حضَر ثیطتز گَیچِ ّبی سفیذ هی ضَد؟ (ة

 هبکزٍفبصّبکذام ثیگبًِ خَارّب ،در کجذ ٍ عحبل ثِ فزاٍاًی ٍجَد دارًذ؟ (ج
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  2زیست شناسی سواالت درس 

 

 سازمان آموزش وپرورش استان آذربایجان غربی

 آموزش وپرورش شهرستان مهاباد

 استعدادهای درخشان فرزانگان محمدایازیمرکز 

 15/10/1400تاریخ امتحان:

 8ساعت شروع:  ازدهم. رشته: تجربییپایه تحصیلی: 

 دقیقه80مدت امتحان:  1400نیمسال اول دی ماه  

 طراح سواالت : دانشیار 4تعدادصفحات:  23تعدادسواالت:  نام و نام خانوادگی:
 

 بارم سواالت ردیف

 درست  نادرست                                                                            درستی یا نادرستی عبارات زیررا بدون ذکر دلیل مشخص کنید: 1

  ارتباط بین یک نورون حسی ونورون حرکتی وجود یک نورون رابط الزامی است.برای برقراری الف:

 عصب نخاعی است. 31عصب مغزی و  12دستگاه عصبی محیطی شامل ب: 

 بی برخالف هورمون نمی تواند وارد سیتوپالسم سلول هدف خود شود. صناقل عج:

 ن) موسیقی دان مشهور اتریشی( از نیمکره راست مغز خودبه صورت بهینه استفاده میکرد.   وِبتهو د:

 با تغییر شکل پوشش اطراف گیرنده فشار، در انتهای دندریت نورون حسی، پتانسیل عمل ایجاد می شود. ه:

 هر پیک شیمیایی که از سلولی ترشح شده ووارد جریان خون شود وبرسلولهای دیگر اثر بگذارد قطعا یک هورمون است. و: 
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 جاهای خالی را با عبارات مناسب پرکنید ویا واژه مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کنید: 2

 که توسط آن می توان فعالیت مغز را بررسی کرد. .....گویند،از سلولهای مغزرا...................الف:جریان الکتریکی ثبت شده 

 رابط( است.  -حرکتی  -ب: ریشه پشتی نخاع دارای نورونهای )حسی 

 ست .تعداد گیرنده های تماسی دربخشهایی مانند ........................................ و ................................... بیشتر اج:

 از............. پایانه اکسونی، ناقل عصبی آزادمی شود که .................... عدد از آنها تحریکی هستند.  ،انعکاس عقب کشیدن دست  درد:

 است . استخوان مهره نوعی استخوان ..............................ه:

 کلسیم از بافت استخوانی ممانعت می کند.هورمون .........................مترشحه از تیروئید ، از برداشت و:

2 

 واژه های زیررا تعریف کنید: 3

 الف:پیام عصبی

 نظریه میکروبیب:

1 

 سواالت زیررا باعبارات کوتاه پاسخ دهید )توضیح الزم نیست( 4

 دو مورد ازانعکاسهایی که توسط پایین ترین بخش مغز کنترل میشوند را نام ببرید.الف:

 الیه کره چشم شامل کدام بخشها است؟) نام ببرید(خارجی ترین ب:

 کدامیک از استخوانچه های گوش میانی با دریچه بیضی در تماس است؟ج:

 نام دو جاندار را بنویسید که قادر به دیدن بخشی از پرتوهای نوری اند که انسان قادربه رویت آنها نیست.د:

 عدد از آن موجود است.استخوانی را نام ببرید که در بدن انسان فقط یک ه:

2 

  را نشان می دهد؛ به سواالت مربوطه پاسخ دهید:از موج پتانسیل عمل  بخشی  نمودار مقابل 5

 ( میباشد.بسته  –بسته ( وکانال دریچه دار پتاسیمی) باز  –کانال دریچه دار سدیمی) باز  Bنقطه در  الف:

 ب:در کدام بخش)ها ( هردو نوع کانالهای دریچه دار سدیمی و پتاسیمی بسته هستند؟ 

 

 

 

1 



  2زیست شناسی سواالت درس 

 

 سازمان آموزش وپرورش استان آذربایجان غربی

 آموزش وپرورش شهرستان مهاباد

 استعدادهای درخشان فرزانگان محمدایازیمرکز 

 15/10/1400تاریخ امتحان:

 8ساعت شروع:  ازدهم. رشته: تجربییپایه تحصیلی: 

 دقیقه80مدت امتحان:  1400نیمسال اول دی ماه  

 طراح سواالت : دانشیار 4تعدادصفحات:  23تعدادسواالت:  نام و نام خانوادگی:
 

 بی رادر هر یک از جانداران زیر مشخص کنید:صموقعیت طناب ع 6

 .....الف: جانداری دارای چشم مرکب.......................                          ب: جانداری با دفاع اختصاصی................
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 گزینه ای : 4سواالت  7

 الف: کدامیک از گزینه های زیر دارای ساختار سلولی است؟

 ژالتین روی مژکهای شنوایی-4زاللیه              -3پوشش ژالتینی اطراف گیرنده تعادلی       -2عدسی چشم          -1

 

 ؟باشدمی نکدامیک از استخوانهای زیر جزو بخش محوری اسکلت انسان  ب:

 ترقوه -4مهره                     -3دنده             -2آرواره پایین         -1

 

 ؟ نیز برعهده دارددفاعی زیر عالوه بر نقش اصلی خود در بدن، نقش کدامیک ازپروتئینهای ج:

  پادتن-4میوزین             -3                  کالژن-2             لیزوزیم -1

 

 هورمونهای زیر برروی تمام سلولهای بدن گیرنده دارد؟کدامیک از د:

 پروالکتین -4هورمونهای تیروئیدی                     -3کورتیزول                       -2گلوکاگون            -1

1 

    با توجه  به تصویر مقابل سواالت مربوطه را پاسخ دهید: 8

 خواهیم داشت؟ 3 و  2تغییری در وضعیت هریک از بخشهای شمارهالف:در هنگام مشاهده اجسام نزدیک چه 

 .........................................3.........................................   شماره2شماره

  چیست؟  1ب: نام بخش شماره 
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 استدالل کنید: 9

 ادعا می کند اگر عصب شنوایی را به قشرپس سری متصل کنیم می توانیم صداها راببینیم!  دانش آموزی 

 به نظر شما این ادعا می تواند درست باشد؟ چرا؟ 
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 باتوجه به تصویر مقابل به سواالت مربوطه پاسخ دهید: 10

 چیست؟  4الف:نقش بخش شماره 

 را بنویسید. 5ب:نام بخش شماره 

 مفصل جزو کدامیک از انواع مفاصل متحرک بدن می تواند باشد؟ج:این 
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  2زیست شناسی سواالت درس 

 

 سازمان آموزش وپرورش استان آذربایجان غربی

 آموزش وپرورش شهرستان مهاباد

 استعدادهای درخشان فرزانگان محمدایازیمرکز 

 15/10/1400تاریخ امتحان:

 8ساعت شروع:  ازدهم. رشته: تجربییپایه تحصیلی: 

 دقیقه80مدت امتحان:  1400نیمسال اول دی ماه  

 طراح سواالت : دانشیار 4تعدادصفحات:  23تعدادسواالت:  نام و نام خانوادگی:
 

 نحوه تشکیل زرد پی را توضیح دهید. 11
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 به سواالت زیر در رابطه با ساختار و عملکرد عضالت اسکلتی باعبارات کوتاه پاسخ دهید: 12

 ماند؟الف: طول کدام بخش از سارکومر در هنگام انقباض و استراحت ثابت می  

   اتصال دارد؟ Zب:کدام یک از رشته های پروتئینی ساختار سارکومر به خط 

 دم ( میوزین میباشد.   –( مربوط به ) سر  ATP)تجزیه  ATPase ج: خاصیت 

 د:بعد از پایان انقباض ماهیچه ، یونهای کلسیم با چه مکانیسمی به شبکه آندوپالسمی بازگردانده می شوند؟

 

1 

 هر یک از جانداران زیر را مشخص کنید: نوع اسکلت 13

 ......الف: عروس دریایی...................................................            ب: جیرجیرک....................................
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 با توجه به تصویر مقابل به دوسوال زیر پاسخ دهید: 14

 تصویر تحت تاثیر هورمون رشد قرار میگیرد؟الف: کدام یک از شماره های روی 

 ب: غضروف جدید درسمت کدام شماره ایجاد می شود؟
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 در رابطه با غدد درون ریز بدن به سواالت زیر کوتاه پاسخ دهید: 15

 الف: شکل و موقعیت غده ای که سوخت وساز پایه ای بدن را افزایش میدهد بنویسید.

 قرار داردچیست وچه ماده ای ترشح میکند؟ 3ایین بطن ب: نام غده ای که در لبه پ

 بازخورد مثبت تنظیم می شود. مکانیسم ج:یک هورمون نام ببرید که میزان ترشح آن از طریق 
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 ماده مترشحه از ماستوسیتها چه نام دارد؟ و چه نقشی در دفاع از بدن برعهده دارد؟ 16
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 سواالت زیر کوتاه پاسخ دهید:در رابطه با سیستم دفاعی به  17

 کدام یک از دو مکانیسم دفاعی بدن ما توانایی مقابله با طیف وسیعتری از میکروبها را دارد؟الف: 

 کدام بخش پوست جانوران برای ساخت چرم کاربرد دارد؟ ب:

 عرق( –ج:کدام یک از ترشحات سطح پوست توانایی کشتن میکروبها را ندارد؟) چربی 

 التهابی مربوط به کدام خط دفاعی بدن است؟پاسخ د:

1 

 خارجی ترین الیه پوست چگونه به دفاع از بدن کمک می کند؟ 18
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  2زیست شناسی سواالت درس 

 

 سازمان آموزش وپرورش استان آذربایجان غربی

 آموزش وپرورش شهرستان مهاباد

 استعدادهای درخشان فرزانگان محمدایازیمرکز 

 15/10/1400تاریخ امتحان:

 8ساعت شروع:  ازدهم. رشته: تجربییپایه تحصیلی: 

 دقیقه80مدت امتحان:  1400نیمسال اول دی ماه  

 طراح سواالت : دانشیار 4تعدادصفحات:  23تعدادسواالت:  نام و نام خانوادگی:
 

 قابل به سواالت مربوطه پاسخ دهید:با توجه به شکل م 19

 چه نام دارد؟  1الف( بخش شماره 

 ب( این بخش در حال انجام چه کاری است؟

 را نامگذاری کنید. 3ج( شماره 
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21 
 فعالیتهای کتاب درسی

 پوستی چه ارتباطی با چربی پوست دارند؟ جوش های
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 طرح مقابل مغز ماهی را نشان می دهد : 22

 بخشهای مشخص شده را نامگذاری کنید:

 ................................2شماره      ........................ 1شماره 
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 با فعالیت تشریح مغز گوسفند به سواالت زیر پاسخ دهید:در رابطه  23

 الف: کیاسمای بینایی را در کدام سطح مغز می توان مشاهده کرد؟

 مکره از هم نوار سفید رنگی مشاهده می شود، این نوار چیست؟یب: در آغاز تشریح با کمی فشار و جداکردن دون

 چه بخشی قابل رویت است؟ 2و1ج: در کف بطنهای  

 مغزی کدام بخش را باید برش زد؟ 4برای مشاهده بطن  د:

 

1 

 20 با آرزوی موفقیت وسربلندی برای شما دانش آموزان عزیز ...............................دانشیار 
 

 

 











 

 

 

 باسمه تعالی 

 جمهوری اسالمی ایران   

 وزارت آموزش و پرورش 

کرج   1آموزش و پرورش استان البرز ناحیه اداره کل   

نوبت دوم  امتحانات        1400- 1401         سال تحصیلیمجتمع آموزشی سالله  

2زیست شناسی   آزمون درس  : نام و نام خانوادگی:  عدد: نمره به    

خانم گلدسته    نام دبیر: 31/2/1401   تاریخ آزمون   :        نمره به حروف:  

دقیقه 80  :مدت آزمون  شماره صندلی:    کالس: صفحه      4   تعداد صفحات:   

 

رد االت سؤ بارم
 یف

 .کنید مشخص زیر های عبارت  از  یک  هر نادرستی یا  درستی 5/1

 .شوند می یاخته وارد ناگهانی طور  به سدیم های یون  و باز، سدیمی دریچه کانال ابتدا عمل، پتانسیل هنگام – الف

  بیگانه عامل شناسایی توانایی و شوند می بالغ تیموس در استخوان، مغز در  شدن ساخته از  پس  B های لنفوسیت  - ب

 .آورند می دست  به را

 .است  متداول بالغ افراد در  که است  خیم خوش های تومور  انواع از یکی لیپوما - ج

 .آید می دست  بهگلوکز    سوختن  از  ها ماهیچه انقباض برای الزم انرژی بیشتر – د

 .است  نخاعی عصب جفت    31     و مغزی عصبجفت  12       شامل محیطی عصبی  دستگاه - ه

 .است  شده متورم آن، در  غذایی ماده ذخیره علت  به که است زمینی زیر ای ساقه زمینی، سیب  غده – و

1 

 .کنید انتخاب را  مناسب  کلمه پرانتز داخل در  شده داده های کلمه میان از  5/1

–چشمی پیر ( را حالت  این.شود می دشوار  تطابق و کند می پیدا کاهش چشم پذیری انعطاف سن، افزایش با-الف

 .گویند)آستیگماتیسم

 .شود  می ادرار  از ) کلسیم – سدیم ( بازجذب افزایش سبب  کلیه در پاراتیروئید غده هورمون – ب

 .کند می تولید ) نر زنبور  – ماده زنبور  ( بکرزایی، طریق از عسل زنبور  ملکه - ج

 پیوندی ( به نام پرده های مننژ از مغز و نخاع حفاظت می کنند.   –سه پرده از نوع بافت ) پوششی – د

 .نامند می ) جنسی دو – جنسی تک ( گل  باشند، داشته را مادگی و پرچم حلقه دو هر که هایی  گل - ه

 .شوند می خارج خاک از  ساقه همراه ها لپه دانه، رویش از  پس ) لوبیا  – ذرت  ( گیاه در  -و

2 

 :دهید پاسخ زیر سواالت به 75/0

 کند؟ می شرکت  هستون مولکول چند ) تن هسته ( نوکلئوزوم هر ساختار در – الف

 شود؟  می انجام ای یاخته  چرخه از  مرحله کدام در   مولکول DNA همانندسازی -  ب

 سلول ها بیشتر مدت زندگی خود را در کدام مرحله چرخه می گذرانند؟ – ج 

3 

  .دهید پاسخ  زیر های پرسش به میتوز، با رابطه در  75/0

 دهد؟ می نشان را میتوز  تقسیم از  مرحله کدام شکل، این – الف

 ؟ تعدادکروموزوم آن را مشخص کنید  - ب

 این سلول چند مجموعه کروموزومی دارد ؟ - ج

4 

 .کنید کامل مناسب  کلمات رابا خالی جاهای 1

 .باشد می ..................................................... ی برعهده جانوری های درسلول دوک های رشته دهی سازمان )الف

 .گیرد می صورت .......................................هورمون توسط  سرتولی های سلول تحریک مردان، در )ب

 .شود  می ذخیره......................................... در ازفتوسنتز موادحاصل رویش، اول قند،درسال درچغندر  )ج

 .دارد نقش .............................................................بنام رشدی ی کننده تنظیم غالت، رویان ذخایر ی درتجزیه )د

 .گیرد می صورت  ................................................ توسط  جنین به ازجفت  خون رساندن)ه

5 



 

 

 :دهید پاسخ سواالت به حواس با درارتباط 1

 کدام گیرنده سازش پیدا نمی کند؟ )الف

 دارد؟  اهمیت وتیزبینی  دردقت  است، چشم کره درامتدادمحورنوری که ازشبکیه بخشی چرا)ب

 دارد؟ دخالت  شاخه کدام شنوایی بربخش عالوه گوش، عصب  درتشکیل)ج

 چیست؟  مارزنگی در  فروسرخ گیرنده کاربرد )د

  

6 

 مناسب درجای را مرتبط  واژه شماره  .دارد منطقی رابطه راست، سمت  های واژه از یکی با چپ  سمت ازعبارات هریک 1

 ).است  اضافی  واژه دو ( .بنویسید

  

 عبارت   واژه

1 -   T3 

 کورتیزول  - 2

 پاراتیروئیدی هورمون - 3

 آلدوسترون  - 4

 نفرین نوراپی - 5

 تونین  کلسی - 6

 

 خون کلسیم افزایش)الف

 قلب  ضربان افزایش )ب

 خون سدیم افزایش )ج

 مرکزی  عصبی نمودستگاه)د
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 .دهیدکوتاه   پاسخ زیر سواالت به بدن ایمنی با ارتباط در  1

 قش دارند.آن نو کدام گلبول های سفید در  ( دفاع اختصاصی را تعریف کنید.الف

 
 

 چیست؟  روبرو درشکل شده مشخص بخش نام)د
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 :دهید پاسخ زنان تولیدمثلی دستگاه با زیردررابطه سواالت به 5/1     

   دارند؟ تفاوتی چه باهممجموعه کروموزومی  ازلحاظ ) مام یاخته اولیه و دومین (   وثانویه اولیه اووسیت  )الف
 

    ؟محل و شکل لو له های رحمی ) لوله های فالوپ ( را شرح دهید    )ب

 

 ببرید نام دهند، می حرکت  رحم سمت  بهدر لوله رحمی  را ثانویه اووسیت  که از عواملی  دو مورد ج (

 
 

9 

 شود؟ می محسوب درگیاهان دفاع به پاسخ از  نوع کدام جزء زیر موارد  از  هریک 1

 پنبه چوب بافت  تولید  )ب                                                  اسید سالیسیلیک رهاکردن )الف

    رسوب لیگنین در دیواره سلولی  د(نیکوتین  در تنباکو                                                                 ( ج
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 باسمه تعالی 

 جمهوری اسالمی ایران   

ش وزارت آموزش و پرور   

پ  کرج  1آموزش و پرورش استان البرز ناحیه اداره کل    

نوبت دوم  امتحانات        1400- 1401         سال تحصیلیمجتمع آموزشی سالله  

 نمره به عدد:    آزمون درس  : نام و نام خانوادگی 

خانم گلدسته  نام دبیر: 31/2/1401   تاریخ آزمون   :        نمره به حروف:  

دقیقه 80  :مدت آزمون  شماره صندلی:    کالس: صفحه      4   تعداد صفحات:   
 

 :کنید تعریف خط یک در را زیر موارد  از  هریک 2     

 ) تک الد(   هاپلوئید سلول  -  1
 

 غالف میلین   - 2
 

   قل عصبی نا – 3 

 

   لقاح خارجی  - 4
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 . دهید  پاسخ  زیر سواالت به گرده لوله  با رابطه در  1

   ؟شود می حاصل یاخته کدام رشد از  )الف

 

 لوله از مادگی نفوذ می کند؟   کدام درون به )ب 

 

     ؟ شود می تقسیم سلولی چه آن درون )ج

     ؟ آید می بوجود سلولی چه آن تقسیم از د( 
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  ؟ باشد می گیاهی رشد کننده تنظیم کدام تاثیر تحت زیر موارد از  یک هر 1

     هورمون جوانی    )ب                                           مرگ گیاهان دو لپه ای )الف

                گیاه ساقه استحکام کاهش )د                                                               دانه خفتگی )ج 
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 ؟  چیست  طرفه یک نور  سمت  به ساقه شدن خم علت  1     
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  ) نام اندامک است(را نامگذاری کنید. شماره های زیرالف (  1     

1-                      2 -     

 نقش آکروزوم را بنویسید. (ب
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 مربوط به چه فاصله زمانی است؟ضخامت دیواره رحم  کمترینالف (  1

 الیه های اطراف اووسیت ثانویه را نام ببرید.  ب(

 

 توسط سلول های کدام الیه در جنین ساخته می شود؟ HCGج( هورمون 
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 دارند؟  هم با تفاوتی چه زنان و مردان کاریوتیپ سالم، افراد در  کلی، طور  به)الف 1

 

 

 وز را بنویسید.یم می نقس   Iپروفاز   سلول در مرحله  تغییرات در   )ب
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 الف ( انواع بافت های استخوانی را نام ببرید. 1

 

 

 ب ( میوه حقیقی را تعریف کنید .
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20   

  گلدسته  - با آرزوی موفقیت روزافزون برای شما    

 

 



1401 بهشتیارد 31 -سالله کرجآموزشگاه  -شناسی زیست  
 

 درستالف)  -1

 نادرستب) 

 درستج) 

 درستد) 

 ه) نادرست

 درستو) 

------------------------------------------------------------------- 

 الف) پیرچشمی -2

 ب) کلسیم

 زنبور نرج) 

 پیونديد) 

 دوجنسیه) 

 و) لوبیا

------------------------------------------------------------------- 

 پیچد. مولکول هیستون می 8تن، دنا حدوداً دو دور به دور  در هر هستهالف)  -3

 یا سنتز  Sۀ در مرحلب) 

 گذرانند.  تر زمان زندگی خود را در مرحلۀ اینترفاز می ها بیش ج) یاخته

------------------------------------------------------------------- 



1401 بهشتیارد 31 -سالله کرجآموزشگاه  -شناسی زیست  
 

 دهد. الف) مرحلۀ متافاز را نشان می -4

 کروموزوم 4ب) 

 ج) دو مجموعه

------------------------------------------------------------------- 

 ها) ها (سانتریول میانکالف)  -5

 FSHهورمون ب) 

 ها ج) ریشۀ آن

 جیبرلیند) 

 ه) سیاهرگ بندناف

------------------------------------------------------------------- 

 هاي درد الف) گیرنده -6

هاي مخروطی در آن  گیرنده زیرا ؛این بخش لکۀ زرد نام دارد و در دقت و تیزبینی اهمیت داردب) 

 ترند. فراوان

 شاخه تعادلیج) 

 صیتشخ یکیکند و محل آن را در تار یم افتیاز بدن شکار را در دهیسرخ تابفرو يهامار پرتود) 

 دهد. یم

------------------------------------------------------------------- 

 ، پاراتیروئیدي3الف) مورد  -7



1401 بهشتیارد 31 -سالله کرجآموزشگاه  -شناسی زیست  
 

 نفرین ، نوراپی5ب) مورد 

 ، آلدوسترون4ج) مورد 

 T3، 1د) مورد 

------------------------------------------------------------------- 

 يها کروبیمؤثر است و بر م کروبیفقط بر همان نوع م یمنیپاسخ دستگاه ا یدر دفاع اختصاصالف)  -8

 آن نقش دارند. در Tو  Bهاي  و لنفوسیت ندارد ياثر گریانواع د

 پادگند) 

------------------------------------------------------------------- 

شود؛ در نتیجه عدد  یاختۀ ثانویه تشکیل می را تکمیل کرده و مام 1میوز اولیه  تۀیاخ الف) مام -9

 شود.  کروموزومی و مجموعه نصف می

 )فالوپ يها لوله( رحم يها ها لوله ن رحم به دو لوله متصل است که به آ يبخش پهن و باالب) 

 مانند است. انگشت يزوائد يو دارا پورمانندیها، ش لوله نیا ي. انتهاندیگو یم

را به  هیثانو اختهیرحم، مام  ۀلول ةوارید يها و زنش مژك وارهیمانند، انقباض د حرکات زوائد انگشتج) 

 دهند. یسمت رحم حرکت م

------------------------------------------------------------------- 

 اي مرگ یاختهالف)  -10

 ب) تالش براي جلوگیري از ورود

 ج) دفاع شیمیایی



1401 بهشتیارد 31 -سالله کرجآموزشگاه  -شناسی زیست  
 

 تالش براي جلوگیري از ورودد) 

------------------------------------------------------------------- 

 مجموعه فام تن دارند. کی یعنیهستند؛  )دیهاپلوئ(تک الد ها  اختهی یبعض) 1 -11

 يبند قیها را عا و آن پوشاند یرا م یعصب يها هاختیاز  ياریبس ۀنیآسه و دار يها هرشت ن،یلیغالف م) 2

 .شود یاز رشته قطع م ییها شو در بخ ستین وستهیپ نیلی. غالف مکند یم

 ۀاختی یعنیکننده،  افتیدر ۀاختیماده بر  نیشود. ا یآزاد م هیهما يدر فضا یبه نام ناقل عصب يا هماد) 3

 شود. یم رهیها ذخ سهیکزیساخته و درون ر یعصب يها اختهیدر  یکند. ناقل عصب یاثر م يا هیهما پس

 شیافزا ي. براردیگ یو لقاح در آب صورت م زندیر یخود را در آب م يها گامت نی، والدلقاح نیدر ا) 4

هم زمان شدن  يکنند. برا یگامت را هم زمان وارد آب م يادیتعداد ز نیها، والد احتمال برخورد گامت

آزاد کردن  ز،طول رو ط،یمح يدخالت دارد از جمله دما يبه آب عوامل متعدد یجنس يها اختهیورود 

 .ها یدر ماه یرفتارها مثل رقص عروس یبروز بعض ایماده  ایتوسط نر  ییایمیمواد ش

------------------------------------------------------------------- 

 رویشی یاختۀالف)  -12

 بافت کالله و خامهب) 

 زایشی ۀج) یاخت

 د) دو زامه

------------------------------------------------------------------- 

 باشد. ها می عامل نارنجی که مخلوطی از اکسینالف)  -13



1401 بهشتیارد 31 -سالله کرجآموزشگاه  -شناسی زیست  
 

 ها سیتوکینینب) 

 اسید آبسیزیکج) 

 د) جیبرلین

------------------------------------------------------------------- 

 یکروسکوپیم يدو طرف آن است. مشاهده ها يها اختهی ةاختالف انداز يبه معنا ساقهخم شدن  -14

نور قرار  است که در سمت رو به ییها اختهیاز  تر شیب هیها در سمت سا اختهی ینشان داد که رشد طول

شود. در  یم هیاز سمت مقابل نور به سمت سا اي به نام اکسین ماده ییجا جانبه باعث جابه کیدارند. نور 

از سمت رو به  شتریسمت ب نیها در ا اختهی یرشد طول ه،یماده در سمت سا نیبه علت تجمع ا جهینت

 شود. باشد و ساقه خم می مینور 

------------------------------------------------------------------- 

 راکیزه -2هسته  -1الف)  -15

تا بتواند  کنند یها به زامه کمک م میهسته قرار دارد. آنز يمانند و در جلو کاله (آکروزوم) رك تنتاب) 

 نفوذ کند.گامت ماده  ةکنند تحفاظ يها هیدر ال

------------------------------------------------------------------- 

 ۀ اول دوره جنسیهفتالف)   -16

 يا هشفاف و ژل ،یداخل یۀو ال یانبانک يها اختهی ةماند یباق ،یخارج یۀالب) دوالیۀ داخلی و خارجی که 

 .است

 شامۀ جنین برونج) 



1401 بهشتیارد 31 -سالله کرجآموزشگاه  -شناسی زیست  
 

------------------------------------------------------------------- 

 دارند. Yفام تن  کیو  Xفام تن  کیو مردان  Xزنان دو فام تن  يکریپ يها اختهیهسته الف)  -17

 ،ینکیساختار چهار فام نیشوند. به ا یو فشرده م رندیگ یهمتا از طول در کنار هم قرار م يها تن فامب) 

ضمن  شوند. یدوك متصل م يها سانترومر به رشته ۀیاز ناح هیشود. چهارتا یگفته م )تتراد( هیچهارتا

 لیتشک میها دوك تقس آن نیو ب کنند یحرکت م اختهیها به دو طرف  انکیتن، م فشرده شدن فام

تا  شوند یم هیتجز یآندوپالسم ۀپوشش هسته و شبک و کند یم بیپوشش هسته شروع به تخرشود.  یم

دوك متصل  يها ها به رشته تن حال سانترومر فام نیها برسند. در هم تن دوك بتوانند به فام يها رشته

 .شوند یم

------------------------------------------------------------------- 

 فشرده و اسفنجیالف)  -18

 .شود یم دهینام یقیحق وهیشده، م جادیکه از رشد تخمدان ا يا وهیمب) 

 



 باسمه تعالی  دقیقه 70وقت آزمون :   

 شهرستان بجستان مدیریت آموزش وپرورش 

 نمونه دولتی الزهرا)س( دبیرستان 

 1400ماه   دی

 2سواالت امتحانی زیست شناسی

 نام ونام خانوادگی:                صبح  10ساعت برگزاری:   

 دهم تجربی یاز تحصیلی:رشته و پایه   1400 /10/  6     تاریخ امتحان:  

 4 تعداد صفحه : 20  تعدادسئوال:  

 ردیف سواالت بارم

 ذکر دلیل مشخص کنید.دون  درستی یا نادرستی عبارت های زیر را ب 1

 الف( در سر پالناریا برخالف حشرات، دو گره عصبی مغز را تشکیل داده اند..

 یاخته های مژکدار وجود دارد.  ب( درون کانال خط جانبی ماهیان، عصب و 

ج( در توقف انقباض ماهیچه ای، پس از جداشدن اکتین و میوزین، یون های کلسیم با انتقال فعال به درون شبکه  

 ی آندوپالسمی باز می گردند.

 تنظیم دمای بدن توسط ساختاری از مغز انجام می شود که محل تقویت اغلب اطالعات حسی است. د(

1 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب تکمیل نمایید. 1.5

 نوعی بیماری ........................ است. MS همانند بیماری Iنوع الف( دیابت 

 ، بخش حلزونی گوش قرار دارد ........................... نام دارد. پرده ای نازک که در پشت آن  ب( 

.......... تعداد میتوکندری بیشتری دارند و انرژی خود را بیشتر از راه تنفس  تارهای ماهیچه ای نوع ...................ج(  

 هوازی به دست می آورند.

 د( حشرات و حلزون ها مثال هایی از جانوران دارای اسکلت .............................. هستند.

 دو بخش مربوط به دستگاه عصبی خودمختار، شامل .............................. و ................................ است.  ه(

2 

 دهید. در ارتباط با بخش پیکری دستگاه عصبی محیطی به سواالت زیر پاسخ مناسب  0.75

 الف( این بخش به چه نوع اندامی پیام می رساند؟) دقیق ذکر شود( 

 ب( فعالت اندام های تحت کنترل این بخش ارادی است یا غیر ارادی؟ 

 ج( این بخش متعلق به کدام قسمت دستگاه عصبی محیطی است؟

 

3 

 طور صحیح بیان نموده است؟ جایگاه اپی فیز را در مغز گوسفند به  "ب"و  "الف"کدام یک از موارد  0.5

 الف( در لبه ی پایین تاالموس ها واقع شده 

 ب( در جلوی برجستگی های چهارگانه واقع شده 

4 



 پاسخ کوتاه دهید. 1.75

    دارد؟)دومورد(  ارتباط  مغز  های  بخش کدام   با لیمبیک سامانه   الف(

   دو بخش مغز را نام ببرید که در تنظیم ضربان قلب و فشار خون نقش دارند.ب( 

   ؟  چیستمحرک گیرنده ی اومامی  (  ج

 گیرنده کدام یک از حواس ویژه مژک ندارد؟ (  د
 وضعیت تار های آویزی در هنگام مشاهده ی اجسام نزدیک چگونه است؟    (ه

       در کمبود ید کدام غده سبب رشد غده تیروئید می شود؟ (و

 

5 

 6 چگونگی رسیدن الکل به مغز را بیان کنید و توضیح دهید چه تاثیری بر مغز می گذارد؟ 0.75

 در ارتباط با مغز انسان به سؤاالت زیر پاسخ دهید.  1.25

 الف( وظیفه ی اسبک مغز چیست و جزء کدام بخش مغز است؟

 مورد( 2ب( وظیفه های پل مغزی را ذکر کنید.) 

 

7 

 در ارتباط با حواس به سؤاالت زیر پاسخ دهید.  1.75

 الف( اجزای حس های پیکری را نام ببرید. 

 وضعیت در کدام بخش ها قرار دارند؟ب( گیرنده های حس 

8 

      در ارتباط با چشم به سؤاالت زیر پاسخ دهید. 0.75

 به ترتیب در چه شدت نوری تحریک می شوند؟  2و    1الف( یاخته ی شماره ی 

                                                                                                                                                                                                        ب( برای ساخت ماده ی حساس به نور چه ویتامینی نیاز است؟

                                                                                                                                                                                                     

 

9 

1 

2 



 . بکشید  خط  مناسب  عبارت زیردور  ازموارد  هریک   در 0.5

هم پیکری و هم ویژه( و گیرند های مکانیکی در حواس)فقط   -فقط ویژه-فقط پیکری )رند های دمایی در حواسی گ -  -الف

 می شوند  ( یا فتهم پیکری و هم ویژه  -فقط ویژه-پیکری

10 

 تحت اثر کدام اعصاب به انقباض در می آید؟ به ترتیب ماهیچه های حلقوی و شعاعی عنبیه  0.5
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 12 کشیدن دست، کدام سیناپس ها تحریک کننده و کدام مهارکننده اند؟در مسیر انعکاس عقب   1

 در مورد استخوان ها به سؤاالت زیر پاسخ دهید.  1.25

 ( استخوان مهره 2( مچ دست                     1بنویسید.      الف( نوع استخوان را  در موارد مشخص شده 

 به طور کلی تراکم استخوان در کدام جنس باالتر است، مرد یا زن؟ ب( 

 ج( مغز قرمز و زرد، هرکدام در چه نوع استخوان هایی دیده می شوند؟ 

13 

 سوال های زیر پاسخ دهید. با توجه به شکل مقابل به  1.25

 را نام گذاری کنید و وظیفه ی آن چیست؟  Cالف( بخش 

                                                                              را بنویسید.  B و    Aب( نام بخش های 

 

14 

 ) نام ببرید( نیست؟ چند مورد از موارد زیر از وظایف ماهیچه های اسکلتی  0.75

 ج( ارتباطات                                     الف( کنترل دریچه های بدن                             ب( حفظ حالت بدن

 د( حفظ دمای بدن                                         ه( ضربان قلب 

15 

 16 اجزای سارکومر را نام ببرید.  0.75

c 
A

B 



 

 

 
 

 در مورد هورمون ها به سؤاالت زیر پاسخ دهید.  1

 مقدار گلوکز خون با اثر کدام هورمون مترشحه از پانکراس متفاوت است؟  الف( اثر کورتیزول بر روی 

 هورمون مترشحه از غده ی تیموس چه نام دارد و وظیفه اش چیست؟ ( ب

17 

 18 چه زمانی می گویییم یک فرد مبتال به دیابت شیرین شده است و این دیابت چند نوع است؟ 1

 19 هورمون ضدادراری در کجا ساخته و در کجا ترشح می شود؟   0.5

 اصطالحات زیر را تعریف کنید. 1.5

 سدخونی مغزی ب(                                 لکه زرد الف( 

20 

20 
  *موفق باشید* 



 ابرم 1400دولیت الزهرا)س( شهرس تان جبس تان دی ماه دبریس تان منونه 2زیست ش نایس ترم اول سوالات امتحان ردیف

  درست     د(اندرستالف(درست     ب(اندرست     ج( 1

  پارامسپاتیک -الف(خودامیین     ب(درچیه بییض     ج(کند     د(بریوین     ه(مسپاتیک  2

  اسلکیت     ب(مه ارادی مه غریارادی     ج(خبش حرکیت الف(ماهیچه 3

  الف 4

 بصل النخاع     ج(آ مینواس ید گلواتمات   –قرشمخ     ب(هیپواتالموس  –هیپواتالموس  –الف(اتالموس  5

 د(بینایی     ه(اب انقباض ماهیچه مژگاین،شل میشوند     و(خبش پیشنی هیپوفزی اب افزایش هورمون حمرک تریوئیدی

 

.اب اتثری بر دوپامنی و انواع انقل کرد اهنا را خمتل میکنداب عبور از غشای ایخته های عصیب خبش های خمتلف مغز،معل 6

های عصیب ابزدارنده و همارکننده،ابعث اکهش فعالیت بدین،اجیاد انهامهنگی و اختالل در گفتار میشود.فعالیت مغز را 

 کند کرده و در نتیجه مدت زمان واکنش فرد را به حمرک های حمیطی افزیش میدهد

 

 اجزای سامانه کناری بوده و در تشکیل حافظه و ایدگریی نقش داردالف(یکی از  7

 ترحش اشک-ترحش بزاق-ب(تنظمی تنفس

 

 گرینده های درد-گرینده های دمایی-الف(گرینده های متایس 8

 کپسول های مفصیل-زردپیی ها-ب(ماهیچه های اسلکیت

 

،اس توانه ای بوده که در نور مک حتریک 2شده و گرینده شامره د حتریک،خمروطی بوده که در نور زای1الف(گرینده شامره 9

 میشود

 Aب(ویتامنی

 

  مه پیکری مه ویژه-فقط پیکری 10

ماهیچه های حلقوی)تنگ کننده(،حتت اتثری اعصاب پارامسپاتیک و ماهیچه های شعاعی)گشاد کننده(،حتت اتثری  11

 اعصاب مسپاتیک منقبض میشوند

 

سیناپس وجود داش ته که دو سیناپس تشکیل شده بنی دو نورون رابط و یک نورون حیس،سیناپس  6مسری،در این  12

دورس ابزو و سیناپس تشکیل شده بنی نورون حرکیت و ماهیچه دو رس ابزو  بنی نورون رابط و نورون حرکیت ماهیچه

 هماری است رس ابزوحتریکی بوده و سیناپش بنی نورون رابط و نورون حرکیت ماهیچه سه

 

 الف( اس تخوان های مچ دست و همره ها به ترتیب کواته و انمنظم میباش ند 13

 ب(مرد     ج(مغز زرد در جمرای مرکزی تنه اس تخوان دراز وجود داش ته و مغز قرمز در اکرث اس تخواهنا وجود دارد

 



 

،غرضوف بوده که دراکهش اصطاکک بنی اس تخوان ها در حمل مفصل نقش داش ته و ابعث تسهیل حرکت cخبشالف( 14

 اهنا میشود

 کپسول مفصیل میباشد Bپرده سازنده مایع مفصیل و خبش Aخبشب(

 

  مهه موارد ذیل به جز عبارت ه از وظایف ماهیچه اسلکیت میباشد 15

  ،اکتنی ها و میوزین ها میباش ندZسارکومر شامل خطوط 16

 اکهنده قند خون است متفاوت است که اب اثر انسولنی که است قند خون افزایندهالف(کورتزیول  17

 (میباشدTب(تمیوسنی بوده و وظیفه ان ابلغ کردن لنفوسیت ها)لنفوسیت های 

 

اگر ایخته ها نتوانند گلوکز را از خون بگریند،غلظت گلوکز خون افزایش ایفته و به سبب ان،گلوکز فرد وارد ادرار  18

 که بر دو نوع است این حالت دایبت شریین گفته میشودمیشود.به 

 

این هورمون در جسم سلویل نورون های هیپواتالموس ساخته شده و در خبش هیپوفزی پسنی ذخریه و در زمان مناسب  19

 ترحش میشود

 

 بیین و دقت امهیت داردخبشی از ش بکه که در امتداد حمور نوری کره چشم قرار دارد،لکه زرد انم دارد که در تزی الف( 20

ب(سلول های پوششی مویرگ های مغز و خناع بس یار به یکدیگر نزدیک بوده و بنی اهنا منفذی وجود ندارد و 

که به این مویرگ های سد مانند،سد خوین  طبیعی تواانیی عبور ندارند بس یاری از میکروب ها و موارد در رشایط

 مغزی میگویند

 

 برای متامی شام دانس اموزان عزیزاب ارزوی موفقیت و رسبلندی  

 پوای قنربی
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دقیقه 90مدت امتحان:   اره کل آموزش و پرورش استان هرمزگاناد   زیست شناسی نام درس: 

10/1400/ 25تاریخ امتحان:   رورش شهرستان پارسیانمدیریت آموزش و پ                      تجربیرشته:                       دهمیازپایه:  

صبح 8   : ساعت نمونه امام خمینیدبیرستان    نام و نام خانوادگی: 
4001ماه  دی – اولنوبت                                          

 
 شماره *****پاسخ ها را در مقابل سوال و با خودکار آبی بنویسید**** بارم

 درست یا نادرست بودن هر یک از عبارات زیر را مشخص کنید.  75/1

 ود.)    (شناقل عصبی پس از اتصال به غشای یاخته پس سیناپسی، از طریق کانال پروتئینی به یاخته وارد می الف(

 ( گویند. )      شوند را دیاپدز میهای سفید طی آن از دیواره مویرگ خارج میب( فرآیندی که  بعضی گویچه

ه ای می شود کتجزیه گلوکز منجر به تولید ماده رسد،ها نمیهای شدید که اکسیژن کافی به ماهیچهج( در فعالیت

 کند. )      (های درد را تحریک میگیرنده

 شود. )       (د( در آستیگماتیسم، تطابق دشوار شده  و در نتیجه تصویر واضحی ایجاد نمی

 کند. )      (های فرا بنفش تابیده شده از طعمه، آن را شکار میه( مار زنگی بر اساس تابش

 در بدن باشند. )          ( ریز ممکن است پراکنده و یا مجتمعهای درون و( یاخته

 شوند.  )        (های دریچه دار خارج میاز طریق کانال های نشتی همانند کانالهای پتاسیم ز( یون

1 

 کلمات مناسب پر کنید.جاهای خالی را با  5/1

 های بدن می شود.پوکی استخوانب .... سبالف( پر کاری غده ..............

 ب( در انعکاس عقب کشیدن دست، سیناپس نورون رابط با نورون حرکتی ماهیچه سه سر از نوع ............... است.

 کنند.های ایمنی عرضه می...................... به یاختههایی از میکروب را در های دندریتی، قسمتیاختهج( 

 در محل ............... غالف میلین وجود ندارد و رشته عصبی با محیط خارج یاخته ارتباط دارد.د( 

 های چهار گانه بخشی از ............. است که در باالی آن غده ..................قرار گرفته است.برجستگی ه(

 شود فشار هوا در دو طرف پرده صماخ یکسان شود.ر انسان، بخشی به نام ..................... سبب مید و(

2 

 گزینه صحیح داخل پرانتز را مشخص کنید. ،در هر مورد 25/2

 وجود دارند. سرخرگ ها ( –رگ های بزرگ هگیرنده های دمایی عالوه بر پوست در ) سیا الف(

 های حسی به پرده صماخ متصل است.( انسان، گیرندههمانند –خالف بر جیرک )ب( در جیر

 شود.گلوکاگون( ترشح می –ج( در پاسخ به کاهش کاهش گلوکز خون هورمون )انسولین 

 نی  به صورت افقی قرار گرفته است.درشتبر خالف ( استخوان   –د( استخوان ترقوه )همانند 

ون بد –میلین دار های عصبی )ماع رشتهکند و از اجتکرمینه ( دو نیمکره مخ را بهم متصل می –رابط ) سه گوش ه( 

 میلین( تشکیل شده است.

 ود.ش( تحریک میوضعیت –حرکتی )( بنام گیرنده ویژه –)پیکری  حسدر انعکاس عقب کشیدن دست، گیرنده  و(

 بیند.نزدیک( را واضح نمی –شود، فرد اجسام )دور ز( وقتی تصویر اشیا در پشت شبکیه ایجاد می

3 

 با توجه به ساختار چشم پاسخ دهید. 75/0

 ای دور محل استقرار عدسی است، چه نام دارد؟بخشی که به شکل حلقه الف(

بعد  های بیناییپیامروند، چه نام دارد؟ های عصب بینایی یک چشم به نیمکره مقابل میبخشی از مغز که آکسونب( 

 شوند؟از این بخش به کدام قسمت مغز هدایت می

4 

ن یک وظیفه برای ای کند؟( کدام ساختار در دستگاه عصبی مرکزی، مغز را به دستگاه عصبی محیطی متصل میالف 1

 بخش ذکر کنید.
5 



2 
 

 مورد(یک ذکر ) شود؟ب( در تشریح مغز، در دو طرف رابط سه گوش چه ساختارهایی مشاهده می

 پل مغزی از سطح پیشین مغز قابل مشاهده است یا از سطح پشتی؟ ج(
 

 گیرد؟می صورت منظوری چه به عصبی دستگاه در شیمیایی پیک دوباره جذب /.5

 

6 

  .(کنید مشخص شماره با را هاپاسخ) .دهید پاسخ مقابل شکل به توجه با 25/1

  شود؟می وارد بخش کدام به بینایی هایپیام( الف

 شود؟می مشاهده مغزی بطن کدام ،3حل شماره م در( ب

 ؟رددا نقش بدنغیر اختصاصی  دفاعی خط دومین در بخش کدام( ج

 د( کدام بخش جایگاه پردازش اولیه اطالعات ورودی به مغز است؟

 ه( کدام بخش مرکز انعکاس عطسه و سرفه است؟
 

7 

25/0 

 

 بر اساس انرژی محرک(ر کدامیک با سایرین متفاوت است؟ )نوع گیرنده د

 گیرنده موجود در خط جانبی ماهی قزل آال الف( گیرنده موجود در کپسول پوشاننده مفصل زانو             ب(

 وش درونیج( گیرنده روی پاهای مگس                                                  د( گیرنده بخش حلزونی گ

8 

 Bیک کلمه در ستون ) آنها را به هم متصل کنید. ارتباط دارد. Bبا یک کلمه از ستون  Aهر یک از کلمات ستون  25/1

 اضافه است.(

 Bستون  Aستون 

 استخوان های نامنظم (1 غالف پیوندی طناب یا نواری الف(

 تیموسین (2 حفظ مقدار طبیعی یون هیدروژن ب(

 Iاینترفرون نوع  (3 استخوانی محافظت کننده از نخاعساختار  ج(

 زردپی (4 لنفوسیت د(

 نوروگلیا (5 یاخته کشنده طبیعی ه(

  پرفورین (6 

9 

 باشد؟های زیر صحیح میچند مورد از گزینه /.5

 شود.الف( هورمون محرک تیروئید از هیپوفیز پیشین آزاد می

 یابد.های خونی به هیپوفیز پسین انتقال میب( هورمون ضد ادراری  از طریق رگ

 شود.ها ترشح میها و بیضهاز تخمدان LHج( هورمون 

 کند، ساختمان عصبی دارد.ای که اپی نفرین و نور اپی نفرین ترشح میغدهد(

1-1                          2-2                         3-3                               4-4 

10 

 عمل در شکل مقابل پاسخ دهید:با توجه به منحنی پتانسیل  1

 اسیل نورون چند میلی ولت است؟پت Aالف( در نقطه 

 شود؟می چه جهتیو در  کدام یوندار، باعث انتقال های دریچهفعالیت کانال  Bب( در نقطه 

 شوند؟های سدیم در چه جهتی جا به جا می، یونATPبا صرف انرژی حاصل از  ج(

11 

نظر تعداد و درصد تارهای  دوندگان دوی صدمتر )سرعتی( و دوی ماراتون )استقامتی( از چه تفاوتی بین الف( 75/0

 ای تند و کند وجود دارد؟ماهیچه

 ب( کدامیک از این دوندگان در عضالت خود میوگلوبین بیشتری دارند؟

12 

 هایی دارای مژک هستند؟نورونکدامیک از گیرنده های حس ویژه،  25/0

 ب( چشم                   ج( بینی                         د( زبان             الف( پوست    

13 

  «ادامه سواالت در صفحه بعد» 



3 
 

 

)بخشی از گوش درونی( پاسخ دهید. با توجه به شکل مقابل /.5  

 ؟سازندمی را عصب کدام آن، از شده خارج هایرشتهالف( 

 شود؟می این عصب به کدام بخش از مغز هدایت ب(

 

14 

 ست؟یساختار چ نیهدف از وجود ا ست؟یچ یمغز یسد خون یالف( اساس ساختمان 25/1

 

 بافت استخوانی پر شده است؟ نوع ب( انتهای برآمده استخوان ران با کدام

توان مشاهده های استخوان ران آن میج( در یک فرد بالغی که دارای کم خونی است، مغز قرمز را در کدام بخش

 کرد؟

15 

 های بدن است؟هر یک از موارد زیر بر عهده کدامیک از هورمون 1

 ها   )..................(ب( افزایش مصرف اکسیژن در یاخته      )..................(         هاافزایش قطر نایژک الف(

 صاف غدد شیری         )..................(ج( افزایش بازجذب سدیم  )..................(            د( انقباض عضالت 

16 

 شود؟می سنجیده اساسی چه بر مغز فعالیت بر آور اعتیاد مواد اثر الف( 75/0

 علت احساس سرخوشی و لذت پس از مصرف مواد مخدر چیست؟ ب(

 

17 

 :مقابل شکل در 75/0

  .کنید نامگذاری را A ساختار( الف

 دارد؟ نام چه آن در )تکراری(عملکردی واحد( ب

 دهند؟ میوزین، رشته های اکتین را در چه جهتی حرکت می سرهای ج(

 

 

18 

علت غیر قابل نفوذ بودن این الیه مربوط به کدام الیه از پوست است؟ آید،چرم که از پوست جانوران بدست می الف( 25/1

 ها چیست؟در برابر میکروب

 نتیحه حاصل از ترشح آن را بنویسید. یکشود؟ خوارها ترشح میهیستامین از کدام دسته از بیگانه  ب(

19 

 های سفید است؟های کدام دسته از گویچههر کدام از موارد زیر از ویژگی 1

 )...................(          ب( تغییر شکل به ماکروفاژ   ).................(   های انگلالف( دفاع در برابر کرم

 )...............( ل بیشتر حجم سیتوپالسم اشغا د(   .........(                   چابک سریع   )..........نیروهای  ج(

20 

 های سفید در پاسخ التهابی چیست؟های شیمیایی در تراگذاری گویچهنقش پیک  5/0

 
21 

  موفق باشید      20



پارسیان  مدیریت آموزش و پرورش شهرستان پویانام :
 هرمزگاناستان 

 25/10/1400تاریخ امتحان :

 صبح 8ساعت برگزاری: امام خمینیآموزشگاه : قنبرینام خانوادگی:
 دقیقه 90مدت زمان امتحان: محل مهر آموزشگاه نام پدر:

 3تعداد صفحات: شماره صفحه 2زیست شناسینام درس:

 

 بارم سواالت ردیف
 1.75 الف(نادرست    ب(نادرست    ج(درست    د(درست    ه(نادرست    و(درست    ز(درست 1

 1.5 فیز    و(شیپوراستاشاپی –الف(پاراتیروئید    ب(مهاری    ج(گره لنفی    د(گره رانویه    ه(مغزمیانی  2

     -یکریپدار    و(میلین–گوشد(برخالف    ه(سههای بزرگ    ب(برخالف    ج(گلوکاگون    الف(سیاهرگ 3

 وضعیت    ز(نزدیک

2.25 

 0.75 تاالموس ها -بینایی الف(ماهیچه مژگانی    ب(کیاسمای 4
 یشینپمغز و اجسام مخطط    ج(سطح  2و1های مرکز برخی انعکاس های بدن    ب(بطن-الف(نخاع 5

 
1 

 0.5 عصبییامپبرای جلوگیری از انتقال بیش از حد  6
 1.25 2ه(بخش    5د(بخش    7بخشب(بطن چهارم    ج(    4الف(بخش 7
 0.25 بقیه گزینه ها مکانیکی بوده و گزینه ج شیمیایی است-ج 8
 1.25 6ه(    2د(    1ج(      5ب(    4الف( 9
 0.5 الف(درست    ب(درست    ج(نادرست    د(درست 10
 1 تاسیم به خارج    ج(خارجپمیلی ولت    ب(انتقال یون  30الف(+ 11
الف(در دوندگان دوصدمتر ماهیچه تند بیشتر از کند بوده و در دوندگان دو استقامتی ماهیچه کند بیشتر از  12

 تند میباشد     ب(دوندگان دو استقامتی
0.75 

 0.25 ج 13
 0.5 الف(عصب تعادل    ب(مخچه و مغزمیانی 14
وششی سنگفرشی با فضای اندک که باعث ممانعت از ورود بسیاری از مواد و میکروب ها پبافت الف( 15

 میشود که وظیفه ان حفاظت از دستگاه عصبی مرکزی است
 ب(اسفنجی     ج(سر و تنه استخوان ران

1.25 

 1 توسیند(اکسی های تیروییدی    ج(آلدوسترون   نفرین    ب(هورمونیپنفرین و نورایپالف(ا 16
 الف(مواد اعتیادآور بر قسمتی از مغز تاثییر گذاشته و توانایی قضاوت را کاهش میدهد 17

 ب(آزاد شدن دوپامین با اثر بر سامانه لیمبیک
0.75 

 0.75 ای    ب(سارکومر    ج(در جهت داخل سارکومرالف(تار ماهیچه 18
 به طرز محکم به همدیگر تابانیده شده اندای که دلیل بافت پیوندی رشتهبه-الف(درم 19

 پذیری انهاگشادکردن رگها و افزایش نفوذ-ب(ماستوسیت
1.25 

 1 الف(ایوزینوفیل    ب(مونوسیت    ج(نوتروفیل    د(لنفوسیت 20
 0.5 های سفید به محل آسیبفراخواندن گویچه 21

 پویا قنبری-با آرزوی موفقیت برای تمامی شما
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 ردیف سواالت بارم 
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 نمایید. مشخص را زیر جمالت نادرستي یا درستي

 .کندمی ایجاد را زندگی درخت ، خاکستری بخش میان در مخچه سفید ماده -الف

 . است کم ، نور به نسبت مخروطی هایسلول حساسیت -ب

 . است شده واقع بویایی پیاز محل در بویایی گیرنده -پ

 . است شده پر زرد مغز از ، دراز هایاستخوان مرکزی مجرای -ت

 نیست. هورمون ، شودمی تولید عصبی یاخته توسط که شیمیایی پیک هر -ث

 شود.اکسی توسین موجب افزایش ذخیره کلسیم در استخوان می -ج

1 

3 

 .کنید پر مناسب کلمات با را خالي جاهای

 ت.اس الکل .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . مصرف پیامد از ها سرطان انواع بروز -الف

 ت.اس یافته تخصص هنری هایمهارت در مخ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . کرهنیم -ب

 د.دار نام .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . شیار ، مغز کره نیم دو بین شیار -پ

 د.دارن ارتباط هم با که است هیدر بدن دیواره در .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . هاینورون از ایمجموعه عصبی شبکه -ت

 ت.اس شده تشکیل .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . بافت از پوست هایگیرنده پوشش -ث

 د.شومی دشوار عدسی تطابق قدرت ، .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . بیماری در -ج

 ت.اس شده پر هوا از ، .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . گوش داخلی فضای -چ

 د.شومی سارکومر طول شدن .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . باعث z خطوط شدن نزدیک -ح

 ت.اس .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . اسکلت جزء ترقوه استخوان -خ

 د.دارن .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . نام به ایماده هاماستوسیت -د

 د.شونمی تنظیم .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . بازخورد توسط هاهورمون بیشتر -ذ

 است. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .اعی از منخاعی اجت های پشتی عصبریشه -ر

2 

1 
 ؟ است کمتر آن بیرون از عصبی هایسلول درون مثبت بار ، آرامش حالت در چرا

3 
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 د.دهی پاسخ زیر سواالت به مغز تشریح در

 ؟ است شده واقع کجا در سوم بطن -الف

 .دارند قرار .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ، مغز 2 و 1 هایبطن داخل -ب

 (تستی؟ )شوندنمی مشاهده زیر موارد از کدامیک مغز پشتی سطح در -پ

 النخاعبصل (د                نخاع (ج           مخچه کرمینه (ب        بویایی هایلوب (فلا

4 

 

 ( غیردولتی دخترانه دارالعلمدبیرستان )دوره دوم
 

 آزمون نوبت اول

 نادرست درست

 نادرست درست

 نادرست درست

 نادرست درست

 نادرست درست

 نادرست درست



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ردیف سواالت بارم

1 

 و یافته را مرتبط موارد .اندمرتبط (ب) ستون هایواژه یا عبارات از برخی با (الف) ستون موارد از برخی زیر جدول در
 .بنویسید )  ( داخل در
 

 

 

 

 
5 

3 

 دهید. کوتاه پاسخ زیر سواالت به

 ؟ دارد وجود سیناپس تعداد چه دست کشیدن عقب انعکاس در -الف

 شود؟ می حمله ها سلول کدام به ، MS ایمنی خود بیماری در -ب

 ؟ است بیشتر مغز لوب کدام بهبود ، آور اعتیاد مواد ترک از پس -پ

 ؟ است فعال همیشه محیطی عصبی دستگاه بخش کدام -ت

 ؟ کنند می تقسیم کلی دسته 5 به اساس چه بر را انسان حسی های گیرنده -ث

 ؟ دارند قرار هایی ماهیچه نوع چه در وضعیت حس های گیرنده -ج

 ؟ است شده واقع کجا در توام ماهیچه -چ

 ؟ چیست جمجمه استخوان بزرگترین -ح

 ؟ رسد می حداکثر به موقع چه مالتونین ترشح مقدار -خ

 ن؟یریزند ز ایمتصل است  نیسه سر بازو به زند زبر چهیماه -د

 است؟ یکریحواس پ یهارندهیاز گ کیارتعاش در انسان جز کدام یهارندهیگ -ذ

 شود؟یم دهیرابط در کجا د یعصب یهااختهی -ر

6 
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 د.دهی پاسخ زیر سواالت به جانوران حسي های گیرنده مورد در

 دارد؟ وجود هوا محفظه چند جیرجیرک در -الف

 است؟ شده واقع کجا در زنگی مار در فروسرخ پرتوهای هایگیرنده -ب

 .کنید گذاری نام را شکل دارد؟ قرار کجا در ماهی جانبی خط ساختار -پ

 

5 
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 کنید مشخص زیر شکل به توجه با

 8 ؟ شودمی استفاده عدسی کدام از بینی دور و بینی نزدیک اصالح برای

1 

 د.دهی پاسخ زیر سواالت به انسان ویژه حواس هایگیرنده مورد در

 باشد؟می خونی هایمویرگ از پر چشم الیه کدام -الف

 چیست؟ دایره نیم مجاری درون مایع درآمدن حرکت به عامل -ب

 است؟ شده تشکیل هاییسلول چه از چشایی جوانه هر -پ

9 

 

 الف ب

A. رنگ سفید 

B. عصبی ناقل 

C. رانویه گره 

D. خون فشار و بلع انعکاس مرکز 

E. مرکزی عصبی دستگاه گیر ضربه 

F. لیمبیک سامانه 

G. خون فشار و تنفس قلب،تعداد ضربان افزایش 

 )      (                        هیپوفیز -1

 )      (                      سمپاتیک -2

 )      (                شگو سه رابط -3

 )      (             نخاع پشتی ریشه -4

 )      (                    النخاع بصل -5

 )      (                        مخ قشر -6

 )      (         نخاعی - مغزی مایع -7

  )      (                  پاراسمپاتیک -8

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ردیف سواالت بارم

1 

 د.دهی پاسخ زیر سواالت به مفصل مورد در

 است؟ شده پر ایماده چه از مفصلی کپسول داخلی فضای -الف

 کدامند؟ باشند نداشته چندانی اصطکاک مجاور هایاستخوان شوندمی باعث که عواملی -ب

 باشد؟می نوعی چه از ساق با ران استخوان ناحیه در متحرک مفصل -ج

10 

1 

 شوند؟می هااندام حرکت باعث جفت صورت به هاماهیچه از بسیاری چرا

11 
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 .کنید کامل را زیر جدول ، ایماهیچه بافت هایسلول انواع مورد در

12 

5/1 

 د.دهی پاسخ زیر سواالت به زیر شکل به توجه با

 د.ببری نام را شده گذاریهنشان هایبخش -الف

     A  :.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .        B  :.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .         

     C  :.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .        D  :.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     

 د.کنی مشخص حروف با گذارند؟می اثر بخش کدام به کننده آزاد و کننده مهار هایهورمون -ب

 شود؟می ترشح بخش کدام از ، شودمی کلیه از آب بازجذب باعث که هورمونی -پ

13 
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 دارند؟ شده ذکر موارد بر تاثیراتي چه نفرین اپي نور و نفرین اپي هورمون

 ا :پالسم گلوکز -الف

 : شش در هانایژک -ب

 ب :قل ضربان -ج

14 

1 

 به سواالت زیر پاسخ دهید.

 شود؟چرا اندازه جانورانی که اسکلت خارجی دارند از حدی بیشتر نمی -الف

 های هر چند کوچک خود باشند؟ها و سوختگیتوضیح دهید چرا افراد دیابتی باید مواظب زخم -ب
15 

1 

 به سواالت زیر پاسخ دهید.

 دارند؟ یسطح استخوان ران قرار دارند چه کاربرد یکه رو ییمجراها -الف

 شود؟ یم جادیچگونه ا ییچشا یعصب امیپ -ب
16 

 

 نام و نام خانوادگی دبیر:

 تاریخ و امضا :
 نمره کتبی به عدد : نمره کتبی به حروف :

 16تعداد سواالت : با آرزوی موفقیت برای شما نمره 20جمع بارم : 

 

 نوع سلول نحوه تنفس مقدار میوگلوبین کاربردنوع 

 کند   

 تند   
 



 تهران مدیریت آموزش و پرورش شهرستان پویانام :
 استان تهران

 22/10/1400تاریخ امتحان :

 صبح 8ساعت برگزاری: غیردولتی دخترانه دارالعلمآموزشگاه : قنبرینام خانوادگی:
 دقیقه 90مدت زمان امتحان: محل مهر آموزشگاه نام پدر:

 3تعداد صفحات: شماره صفحه 2زیست شناسینام درس:
 

 بارم سواالت ردیف
 1.5 الف(درست    ب(درست    پ(نادرست    ت(درست    ث(درست    ج(نادرست 1

الف(بلندمدت    ب(راست    پ(مرکزی    ت(پراکنده    ث(پیوندی   ج(پیرچشمی    چ(میانی     2
 شدن ح(کوتاه

 های حسیخ(جانبی    د(هیستامین    ذ(منفی    ر(نورون

3 

یون پتاسیم خارج شده از سدیم وارد شده بیشتر است به دلیل اینکه غشای نورون عصبی زیرا تعداد  3
 نسبت به پتاسیم نفوذپذیری بیشتری دارد

1 

 0.75 النخاعالف(عقب تاالموس    ب(اجسام مخطط    پ(بصل 4
5 1)      2)G    3)A    4)C       5)D     6       )7)E     8)     

 
1 

 سری    ت(خودمختارهای سازنده غالف میلین دستگاه عصبی مرکزی    پ(پسب(سلول    6الف( 6
 پا     ح(پیشانی    خ(هنگام شب    د(زیرین    ذ(تماسیث(براساس نوع محرک    ج(اسکلتی    چ(پشت

 ر(دستگاه عصبی مرکزی

3 

 1.5 گیرنده هاماده ژالتینی و -ب(جلو و زیر هرچشم    پ(طرفین بدن ماهی     2الف( 7
 0.5 بینی و تصویر دوم برای دوربینیتصویر اول برای نزدیک 8
 1 سر    پ(سلول های گیرنده و پشتیبانمیانی)مشیمیه(    ب(حرکتالف(الیه 9
 1 الف(مایع مفصلی    ب(غضروف و مایع مفصلی     ج(لوالیی 10
 1 ندارد زیرا ماهیچه فقط قابلیت انقباض دارد و قابلیت انبساط 11
 1.5 سرعتی-کم-هوازیاستقامتی      تند:بیشتر بی-زیاد-کند:بیشتر هوازی 12
مربوط به  Dمربوط به بخش پسین و  Cمربوط به بخش پیشین و   Bمربوط به هیپوتاالموس و Aالف( 13

 استخوان کف جمجمه است
 Cپ(    Bب(

1.5 

 0.75 الف(افزایش    ب(گشاد    ج(افزایش 14
 الف(زیرا اسکلت نیز همراه انها رشد کرده و باعث محدودیت در حرکت میشود 15

 ب(زیرا به دلیل تجزیه پروتئین ها،ایمنی انها به شدت کاهش یافته است
1 

 1 الف(ارتباط یاخته های زنده را با بیرون برقرار میکند    ب(ذرات غذا در بزاق حل شده و تحریک میشوند 16
 با ارزوی سالمتی و موفقیت برای تمامی شما دوستان عزیز

 پویا قنبری



  2زیست شناسی  به نام خدا 8ساعت   –11/10/400تاریخ:  

 تجربی  پایه یازدهم  دقیقه   90زمان:  

 مشخصات:  سهروردی  :دبیرستان

  صفحه    3تعداد صفحات:   صفحه اول طراح سوال: رضاپور بارم

 

2 

 گزینه های درست و نادرست را مشخص کنید.

 سلول خارج و پتاسیم را وارد می کند.پمپ سدیم پتاسیم همواره یون سدیم را از   (الف

 .با مایع اطراف در تماس نیست ی رشتهغشابخش هایی از  ،ها  ب( در بعضی آکسون

 قرار دارند.  آنسطحی  در الیه  ،پ( بیشتر گیرنده های حسی پوست

 است.گیرنده های مکانیکی خط جانبی ماهی ها شبیه به گیرنده های مکانیکی بخش دهلیزی در گوش انسان ت(  

 .وجود داردکمتری نسبت به نوع تند میوگلوبین و میتوکندری    ،های نوع کندتار  ث( در

 .استخوان جناغ بر خالف استخوان کتف به اسکلت محوری تعلق دارد  ج(  

 .مرکزی غده فوق کلیه مانند هیپوفیز پسین ساختار عصبی داردبخش چ(  

 .نیاز به تزریق روزانه انسولین دارند  II بیماری دیابت شیرین نوعمبتال به  افراد  ح(

  

1 

 

 

2 

 مکان های خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

درون    تاالموس ها بطن .......... الف( در مغز گوسفند در عقب ........... دیده  .....های  بطن دیده می شود و اجسام مخطط 

 می شوند.

 .کرد  اصالحبه کمک عدسی .........   ومی توان آن رامی شود   طول کره چشم از حد طبیعی .............  ،نزدیک بینیدرب(  

 نیز به کنار هم ماندن استخوان ها در محل مفصل کمک می کنند.  .. ...... ...... و ......پ( عالوه بر کپسول مفصلی، ......... 

 .ماهیچه .............. به انقباض در آمده و ماهیچه .............. به استراحت در می آید ،در انعکاس عقب کشیدن دست  ت(

 

2 

 

25/1  

 پاسخ دهید. انتقال پیلم عصبیدر رابطه با  

 آزاد می شوند؟الف( ناقلین عصبی از کدام بخش نورون 

 ب( گیرنده ناقل عصبی چه نقش دیگری نیز دارد؟

 

 الکل بر فعالیت کدام ناقل های عصبی اثر می گذارد؟پ(  

 

 ت( آزاد شدن کدام ناقل عصبی باعث ایجاد احساس سرخوشی و لذت می شود؟

 

3 

 

5/1  

 )مکان دقیق نوشته شود( زیر توسط کدام بخش مغز کنترل می شود؟ های  فعالیتهر یک از 

 خوابب(  ترشح بزاق                                                  الف(  

 بلع                                                              ت( ایجاد حافظه کوتاه مدتپ(  

 ج( مهارت های هنری                            ث( پردازش اولیه اطالعات حسی      

 

4 

 

1 

 ((انسان   ملخ   پالناریا     هیدر))در رابطه با طناب عصبی )نخاع( در جانداران روبرو به سواالت پاسخ دهید.    

 طناب عصبی ندارد؟ ندارالف( کدام جا

 ؟طناب عصبی کدام جاندار پشتی است ب(  

 دو طناب عصبی با ظاهر نردبان مانند دارد؟ دارپ(کدام جان

 ت( طناب عصبی کدام جاندار شکمی است؟

 

 

5 



  صفحه دوم بارم

 

25/1  

 پاسخ دهید.  درددر رابطه با گیرنده های 

 ؟ده در کدام بخش های بدن قابل مشاهده استناین نوع گیر  الف(

 

 می توانند گیرنده های درد را تحریک کنند؟ )محرک هایی(  چه عواملیب(  

 

 

6 

 

1 

 چشم پاسخ دهید.الیه شبکیه در رابطه با لکه زرد در  

 ضخامت الیه شبکیه در محل لکه زرد نسبت به بخش های مجاور آن بیشتر است یا کمتر؟الف(  

 گیرنده های بینایی در این بخش بیشتر هستند؟ب( کدام 

 پ( اهمیت این لکه چیست؟

7 

 

25/1  

 در رابطه با گیرنده های شیمیایی پاسخ دهید

 )مربوط به فعالیت کتاب(  ؟دقرار دار سرخرگ آئورتیواره دشیمیایی در    کدام گیرنده یدر انسان الف(  

 

 ؟اردد ثیریی در انسان بر درک مزه غذا تأتحریک کدام گیرنده های شیمیا  ب(

 

 ؟کجا قرار دارنددر  گیرنده های شیمیایی مگس  پ(  

8 

 

5/1  

 در رابطه با استخوان ها پاسخ دهید.

 ؟هر یک از نیم لگن ها با کدام استخوان ها مفصل تشکیل می دهندالف(  

 

 ب( مصرف الکل و دخانیات چه اثری بر استخوان ها دارد؟  

 

 .گوی و کاسه بنویسیدپ( مثالی از مفصل  
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1 

 به سواالت پاسخ دهید.  هاماهیچه  در رابطه با  

 ؟باز می گرددشبکه اندوپالسمی ماهیچه  به الف( کلسیم با چه روشی  

 ؟نسبت به حالت استراحت چه تغییری می کند ،درهنگام انقباض شدید، اندازه نوار روشن سارکومرب(  

 ماهیچه از کدام ماده برای تأمین انرژی استفاده می کند؟ ،پ( در انقباض طوالنی مدت

 ؟به چه بخشی اتصال دارندرشته های اکتین    ،ت( در یک سارکومر

10 

5/0   اسکلت آب ایستایی چگونه به بدن شکل می دهد؟الف(   

 

 جناغ  -   قبل بلوغ  نظر بافتی به کدام مورد روبرو در انسان شباهت دارد؟  صفحه رشد استخواناز  ،ب( اسکلت کوسه ماهی
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5/1  

؟ )موارد اضافه نوشته شده اثر گذار هستند ی ذکر شده در کمانککدام هورمون یا هورمون ها بر هر یک از موارد زیر  

 (تیموسین، آلدسترون، هورمون پاراتیروئیدی، پروالکتین  )                         نمره منفی دارند(

 دستگاه ایمنییاخته های   الف(  

 کلیه هاب(  

 استخوانپ(  
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  صفحه سوم بارم

  

5/1  

 ؟ضد ادراری توسط کدام غده تولید می شود الف( هورمون

 هیپوتاالموس چگونه به هیپوفیز پیشین می رسند؟ب( هورمون های مهار کننده و آزاد کننده 

 

 

 خون را کاهش می دهد؟  pH  ،پ( مصرف کدام ماده در بدن فرد مبتال به دیابت شیرین

 باید بیش از پیش بهداشت را رعایت کند؟ ،ت(چرا فرد مبتال به دیابت شیرین
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75/0  

 

 

 نفرین بر موارد زیر چیست؟ اثر هورمون اپی

 الف( نایژک ها

 ب(ضربان قلب

 پ( قند خون
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2 

 نام گذاری کنید

        

            
 

 

 

 ماهیچه.....................  -4..........    نورون .........  -3......................     نورون  -2    نورون..............  -1

 غده های ..................   -8غده .....................      -7..............................       -6         .... ..............   -5

15 
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 .موفق باشید

 رضاپور   

 

 



 11/10/1400تاریخ امتحان : اسفراین مدیریت آموزش و پرورش شهرستان پویانام :
 صبح 8ساعت برگزاری: دبیرستان دخترانه سهروردیآموزشگاه : قنبرینام خانوادگی:

 دقیقه 90مدت زمان امتحان: محل مهر آموزشگاه نام پدر:
 3تعداد صفحات: شماره صفحه 2زیست شناسینام درس:

 

 بارم سواالت ردیف
 2 ج(درست    چ(درست    ح(نادرست    درستنا(ث(درست    ت(نادرست   پدرست    الف(درست    ب( 1

 2 سربازوسه-زردپی    ت(دوسربازو-مقعر    پ(رباط-بزرگترب(    اول و دوم-سومالف( 2

کننده و های تحریکاقلالف(پایانه آکسون    ب(پروتئین کانالی بوده و باعث ورود یون سدیم میشود    پ(ن 3
 بازدارنده    ت(دوپامین

 

1.25 

 1.5     ث(تاالموس    ج(نیمکره راست مغز    (هیپوکامپتالنخاع    مغزی    ب(هیپوتاالموس    پ(بصلالف(پل 4
 الف(هیدر    ب(انسان    پ(پالناریا    ت(ملخ 5

 
1 

 1.25 ها    ب(آسیب بافتی،سرما یا گرمای شدیدسرخرگالف(پوست و دیواره 6
 1 در دقت و تیزبینی نقش داردالف(بیشتر    ب(مخروطی    پ( 7
 1.25 الف(گیرنده میزان اکسیژن    ب(بویایی و چشایی    پ(در موهای حسی روی پا 8
استخوان خواجی    ب(با جلوگیری از رسوب کلسیم در استخوان -لگن دیگراستخون نیم-الف(استخوان ران 9

 لگنخوان میشوند    پ(مفصل بین استخوان ران و نیمالعث پوکی است
1.5 

 z 1های چرب    ت(به خطوطاسیدتر میشود    پ(الف(انتقال فعال    ب(کوتاه 10
 0.5 الف(در اثر تجمع مایع درون بدن    ب(صفحه رشد استخوان قبل از بلوغ 11
 1.5 روئیدپروالکتین    پ(پاراتی-تیروئید-پروالکتین    ب(آلدوسترون-الف(تیموسین 12
الف(هیپوتاالموس    ب(از طریق رگ خونی    پ(چربی   ت(به دلیل کاهش سیستم ایمنی در اثر سوزاندن  13

 هاپروتئین
1.5 

 0.75 الف(گشاد شدن نایژک    ب(افزایش ضربان قلب    پ(افزایش قندخون 14
های آویزی   (تار6(عدسی چشم    5(ماهیچه مژگانی   4(نورون رابط   3   نورون حرکتی(2(نورون حسی    1 15

 (پاراتیروئید8(تیروئید    7
2 

 با ارزوی موفقیت برای تمامی شما عزیزان

 پویا قنبری
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