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 96-97سال تحصیلی    

 ���ه �عا�ی

 صفحه تنظیم شده است.  2آزمون در  دقیقه   60زمان پاسخگویی: 

 2شناسی  زیستآزمون مستمر درس :    اول  تجربی ـ نیمسال پایه یازدهم 

  24/07/1396 تاریخ :  44مبحث : از ابتداي کتاب تا پایان صفحه 

 

 نمره)4( جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید. -1

 ........................ است. اتصال یونِ جایگاه براي 2........................ و  جایگاه براي اتصال یونِ 3پتاسیم داراي  –الف) پمپ سدیم  

 ................ است.ب) دستگاه عصبی محیطی شامل دو بخش ........................ و ......... 

 شود. هاي گوناگون بدن یافت می ناپذیر در ........................ و بخش پ) گیرنده سازش 

 شود. ت) در افراد نزدیک بین تصویر اشیاي دور ........................ شبکیه تشکیل می 

 .. و سطح خارجی آن توسط ........................ احاطه شده است.ث) سطح درون استخوان ران از بافت استخوانی ...................... 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  نمره)1( با توجه به شکل پاسخ دهید. -2

  چه نام دارد؟ 2الف) بخش  

 چیست؟ 3ب) وظیفۀ بخش  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره)2( مشخص کنید.» غ«و » ص«بدون ذکر دلیل درستی یا نادرستی جمالت را با  -3

 تعداد همه اجزا برابر است. حشرات الف) در هر واحد مستقل بینایی 

  شود. کپسول مفصلی ساخته شده میب) مایع مفصلی توسط  

 هاي عصبی. تر هستند نسبت به یاخته هاي نوري به مشیمیه نزدیک پ) گیرنده 

 هاي خونی است. ت) صلبیه برخالف قرنیه داراي مویرگ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  نمره)5/1( ا توجه به شکل پاسخ دهید.ب -4

   گذاري کنید. گذاري شده را نام الف) اجزاي شماره 

 است؟ شمارهاي برون نخاعی مربوط به کدام  ب) جسم یاخته 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره)4( ید.پاسخ کوتاه ده -5

 )75/0(الف) وظایف مغز میانی را بنویسید.  
 )5/0(ب) کنترل تنفس برعهدة کدام مراکز است؟  
 )1(مورد.  4پ) حواس پیکري شامل کدام است؟  

 )5/0(ت) وضعیت ماهیچۀ مژگانی به هنگام دیدن اشیاي دور و نزدیک به ترتیب چیست؟  

 )5/0(؟ شود مشاهده می درون مجراي هاورس چه اجزائیث)  

 )5/0(اند؟  ها استخوان اسفنجی کدام ج) اجزاي درون حفره 

 )25/0(چ) محل مغز زرد استخوان ران کجاست؟  
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 96-97سال تحصیلی    

 ���ه �عا�ی

 صفحه تنظیم شده است.  2آزمون در  دقیقه   60زمان پاسخگویی: 

 2شناسی  زیستآزمون مستمر درس :    اول  تجربی ـ نیمسال پایه یازدهم 

  24/07/1396 تاریخ :  44مبحث : از ابتداي کتاب تا پایان صفحه 

 

 نمره)3( اصطالحات زیر را تعریف کنید. -6

 نمیپ) دو پا    مغزي ب) سد خونی     الف) لکۀ زرد 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره)1( عوامل همگرایی نور را به ترتیب از خارج به داخل بنویسید. -7

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره)1( ها چگونه است؟ یت دریچهپتانسیل عمل وضع در مرحلۀ پایین رو -8

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره)1(عامل عدم رسوب کلسیم روي استخوان را نام ببرید.  4 -9

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره)1( آسیب بلند و مدت مصرف الکل را بنویسید. 2آسیب کوتاه مدت و  2 -10

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره)5/0(چیست؟  پالناریاتفاوت مغز ملخ و  -11
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 96-97ال تحصیلی س   

 ���ه �عا�ی

 صفحه تنظیم شده است.  1نامه در  پاسخ دقیقه   80زمان پاسخگویی: 

 2شناسی  زیست آزمون مستمر درس :   پایه یازدهم تجربی ـ نیمسال اول  

  24/07/1396 تاریخ :  44از ابتداي کتاب تا پایان صفحه مبحث : 

 

 اي بافت پیوندي رشته –ث) اسفنجی   ت) جلوي     پ) پوست  حرکتی –ب) حسی   پتاسیم –الف) سدیم  – 1

 هاي حسی ب) پردازش اولیه و تقویت اغلب پیام  الف) کیاسماي بینایی -2

 ت) ص    پ) ص    ب) غ    الف) غ -3

 اي جسم یاخته -5  بخش خاکستري -4 بخش سفید -3 ریشه پشتی -2 ریشه شکمی -1الف)  -4

 ب) ریشه پشتی 

 حرکت –بینایی  –الف) شنوایی  -5

 بصل النخاع –ب) پل مغزي  

 حس وضعیت –دما  –درد  –پ) تماس  

 انقباض –ت) استراحت  

 اعصاب –ها  ث) رگ 

 مغز قرمز استخوان –ها  ج) رگ 

 ي استخوانمرکزحفره  چ)  

 ارد و در دقت و تیزبینی مؤثر است.الف) بخشی که در امتداد محور نوري چشم قرار د -6

 دهند. بوده و به بسیاري از مواد اجازه عبور نمی ذغزي فاقد منفهاي م مویرگب)  

 شود. یکی از عوامل تولید آن الکل است. لذت در فرد میو  پ) نوعی ناقل عصبی که سبب سرخوشی 

 زجاجیه –عدسی  –زاللیه  –قرنیه  -7

 دار پتاسیمی باز است. سدیمی بسته است. کانال دریچه دار کانال دریچه -8

 دخانیات –الکل  –هاي گازدار  نوشابه –کم D ویتامین -9

 هاي کبدي بیماري –سکته  ،کاهش تعادل –افزایش زمان واکنش  -10

 شود. هم مشاهده میدر مغز پالناریا دو گروه مجزا از جوش خورده تشکیل شده است در حالیکه  مغز ملخ از چند گره به هم -11
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