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 باسمه تعالی

 3199-98تحصیلی  اولنیمسال امتحانات  –آبسال  مجتمع آموزشی

  4آموزش و پرورش منطقه 

 مهر امتحانات داخلی

 
 

 نام و نام خانوادگی:

 نام پدر:

 کالس:

 2زیست شناسی آزمون : 

  دقیقه 311زمان آزمون: 

 3199/  31/  5تاریخ آزمون   

 تجربیدهم یازپایه و رشته: 

 نام دبیر: فتحی

 صبح 9 ساعت آزمون :

                            بارم                                               ( ندارد نیاز به پاسخ نامه دارد )صفحه تنظیم شده است.  4سوال در  22تعداد                                                            ردیف 

 نمره:
 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  .3

 فضای بین پرده های مننژ را مایع ..................... پر کرده است. -الف

 بخشی از شبکیه که در امتداد محور نوری کره چشم قرار دارد ..................... نامیده می شود. –ب 

 استخوان های ستون مهره از نوع ..................... هستند.استخوان های مچ از نوع کوتاه و  –ج 

 تارچه از واحد های تکرار شونده به نام ..................... تشکیل شده است. -د

  تیموس آنزیم .................. ترشح می شود و این غده محل تمایز لنفوسیت های ........... است. غدهاز  -ه

5/3 

 

 را تعریف کنید.« آرامشپتانسیل »  .2
 

5/1 

 گزینه درست را انتخاب کنید:   .1

 در عقب تاالموس بطن  ) سوم / چهارم ( قرار دارد. -الف

 و طناب عصبی )پشتی / شکمی( است. تشکیل شده در حشرات مغز از چند گره به جوش خورده -ب

 کرده است. در  ) پالناریا / هیدر ( رشته های عصبی ساختار نردبان مانند ایجاد -ج

 ) زاللیه / زجاجیه( تغذیه عدسی را بر عهده دارد.  -د

برای دیدن اشیا دور در نور کم، ماهیچه های  ) حلقوی / شعاعی ( عنبیه منقبض شده و ماهیچه های مژگانی به حالت   -ه

 )استراحت / انقباض ( در می آیند.
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 در رابطه با دستگاه عصبی پاسخ دهید:  .4

 چرا نفوذ پذیری غشا نورون نسبت به یون های پتاسیم بیشتر از یون های سدیم است؟  -الف

 

   در شکل روبرو در کدام نقطه هر دو کانال دریچه دار بسته هستند؟ -ب

 

 محل قرار گرفتن هر کدام از موارد زیر کدام بخش از مغز است؟-ج

 ←مرکز تنظیم تعادل بدن                                                          ←مرکز انعکاس بلع

 ←محل پردازش اولیه اطالعات حسی

 وقتی پیامی از تاالموس به ساقه مغزی ارسال می شود، در چه جهتی حرکت می کند؟ -د 

 

 پیوسته بودن مویرگ ها در کدام یک از سازو کارهای حفاظتی مغز و نخاع نقش دارد؟ -ه

 

 محیطی، پیام های عصبی را به کدام ماهیچه ها می رساند؟بخش پیکری دستگاه عصبی  -و

2 

 

 3صفحه 

 



 در رابطه با حواس پاسخ دهید:  .5

 محل قرار گرفتن گیرنده های زیرکدام قسمت از بدن است؟   -الف

 :   شنوایی                                                              :    بویایی

 از چگونگی قرار گرفتن قسمت های مختلف بدن نسبت به هم آگاه می کند؟ کدام گیرنده مغز را -ب

 در کدام بیماری سطح قرنیه یا عدسی ناصاف است؟ -ج

 کدام نوع از گیرنده های چشم در دیدن رنگ و جزئیات نقش دارند؟-د

 در تشریح چشم، چگونه می توان سطح باالیی و پایینی چشم را تشخیص داد؟ -ه

 

  ی گوش، در شنوایی چه نقشی دارند؟استخوان ها -و

2 

 

 در رابطه با دستگاه حرکتی پاسخ دهید:  .6

 .نمی شودمثال بزنید که موجب حرکت استخوان اسکلتی یک ماهیچه   -الف

 چرا تارهای کند، بیشتر از تارهای تند می توانند اکسیژن ذخیره کنند؟ -ب

 برای مفصل لغزنده یک مثال بزنید. -ج

 ؟ نام آن را بنویسید.شکل روبرو ترشح می شودمایع مفصلی از کدام بخش  -د

 

3 

 

 . «پس از تمرینات سنگین ورزشی دفع کراتینین در ادرار افزایش می یابد»      :جمله مقابل را تحلیل کنید  .9

 

 
 

5/1 

 بنویسید:  برای درستی هر کدام از موارد زیر یک دلیل  .8

 مرکب موزائیکی است.تصویر حاصل از چشم -الف

 اندازه حشرات نمی تواند از حد خاصی بزرگتر باشد. -ب

3 

 در رابطه با تنظیم شیمیایی پاسخ دهید:  .9

 چرا شکل روبرو،  یک غده برون ریز است؟  -الف

 هدف هورمون محرک تیروئید کدام اندام است؟ -ب

 نقش هورمون های زیر چیست؟ -ج

 کلسی تونین:                   آلدوسترون:                                                       

 در شرایط زیر کدام هورمون ها ترشح می شوند؟ -د

 کاهشی کلسیم خون:                                                         تنش های طوالنی مدت:

 ها برای تامین انرژی استفاده می کنند؟   پروتئیناد مبتال به دیابت شیرین، از لیپیدها و چرا سلولهای بدن افر -ه

 

 اثر هورمون رشد بر سلول های غضروفی قدیمی صفحات رشد چیست؟ -و

 

2 

 

 2صفحه 

 

 



 کالس:                           :                                                                 نام و نام خانوادگی              

 ایمنی پاسخ دهید: رابطه بادر   .31

 ؟چرا درم )الیه درونی پوست( نفوذناپذیر است –الف 

 ؟علت تورم در محل التهاب چیست -ب

 برای هر کدام یک نقش بنویسید: -ج

 ینوفیل ها:        لیزوزیم موجود در اشک:                                                      ائوز 

 : IIاینترفرون نوع  ماکروفاژهای کبد:                                                  

 

 ؟نام سلول های دفاعی زیر چیست -د

 ...................................... و ...............................   ←دو سلول دفاعی که هیستامین ترشح می کنند 

 ← ایجاد می شوند ،که آنتی ژن را شناسایی کرده اند Bسلول هایی که از تغییر لنفوسیت های 

 ←گلبول سفیدی که پس از دیاپدز به ماکروفاژ تبدیل می شود 
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 بنویسید: بدون ذکر علتدرست یا نادرست بودن عبارت های زیر را   .33

 سلول های عصبی است.در بافت عصبی تعداد سلول های پشتیبان چند برابر   -الف

 گیرنده های ناقل عصبی در غشا نورون پس سیناپسی، از نوع کانال همیشه باز هستند. -ب

 جسم سلولی نورون حرکتی در ریشه پشتی عصب نخاعی قرار دارد. -ج

 پیک شیمیایی ترشح شده از نورون های بخش مرکزی غده فوق کلیه همانند بخش پسین هیپوفیز، هورمون است. -د

 نوع تنظیم ترشح هورمون اکسی توسین همانند انسولین از نوع بازخوردی مثبت است. -ه

 ساختار پادتن ترشحی و گیرنده آنتی ژن مشابه است. -و

5/3 

 مقایسه کنید و موارد خواسته شده را بنویسید:   .32

 یک تفاوت بین سطح  مغز و نخاع: -الف

 یک شباهت بین عنبیه و مشیمیه: -ب

 :گرفتن رگ های خونی در بافت استخوانی اسفنجی و فشردهمحل قرار  -ج

 :یک شباهت و یک تفاوت بین عملکرد پرفورین ها و پروتئین های مکمل – د

 

2 

 1ه حصف



 پرسش های چهار گزینه ای:  .31

 چند مورد از موارد زیر از اثرات الکل بر بدن است؟   -2

 کند شدن فعالیت مغز / کاهش زمان واکنش فرد / کاهش درد / آرام سازی ماهیچه ها 

 مورد 4 -د               مورد                  1 -جمورد                          2 -ب                مورد         3 -الف

 

2 

 ؟ نیستکدام مورد از اثرات سمپاتیک  -2

 افزایش  فشار خون                               -ب                                                                  افزایش ضربان قلب -الف

 عضالت اسکلتیرگ های  استراحت ماهیچه دیواره -د                                               انقباض ماهیچه های حلقوی چشم  -ج 

 درکدام گیرنده با بقیه متفاوت است؟ نوع محرک  -3

                               گیرنده درون خط جانبی ماهی ها -ب                            گیرنده های موجود در بخش دهلیزی گوش -الف

 در کپسول مفصلی و زرد پیگیرنده موجود  -د                                             گیرنده موجود در پای حسی مگس -ج

 کدام گیرنده با بقیه متفاوت است؟ ساختار -4

                                گیرنده درون خط جانبی ماهی ها -ب                                       گیرنده تعادل در انسان            -الف

                                              موجود در پای حسی مگسگیرنده  -د                                                    گیرنده چشایی  انسان     -ج

 ؟متفاوت با بقیه است   تراکم استخواناثر کدام یک بر  -5

 هورمون پاراتیروئیدی                               -ب                                                                دخانیات -الف

 افزایش وزن -د                                                  نوشیدنی های الکلی -ج 

 ؟چه تغییرتفاوتی دارد طول میوزین و فاصله رشته های اکتین در زمان انقباض نسبت به حالت استراحت  به ترتیب -6

 کاهش                               -کاهش   -ب                                                    ثابت –ثابت  -الف

 ثابت –کاهش  -د                                                    کاهش  –ثابت  -ج 

 کدام یک زودتر اتفاق می افتد؟ شروع انقباضدر  -7

 میوزین –تشکیل پل اتصالی اکتین  -ب                                                                  ATPشکستن   -الف

 به سر میوزین ATPاتصال  -افزایش کلسیم در سیتوپالسم تار                                             د -ج

 با بقیه متفاوت است؟ گلوکز خوناثر کدام هورمون  بر میزان  -8

 اپی نفرین                             -ب                                                         کورتیزول -الف

 گلوکاگون  -د                  انسولین                                              -ج 

 22فتحی                                                                           جمع بارم       –موفق باشید 

 

 

 

 

 

 4صفحه 

 



 2زیست شناسی کلید 

  زقیقِ 100: ظهبى آظهَى

 1397/  10/  8تبضید آظهَى   

 ثبسوِ تؼبلی

 1397-98تحصیلی  اٍلًیوسبل اهتحبًبت  –آثسبل  هجتوغ آهَظضی

  4آهَظش ٍ پطٍضش هٌطقِ 

 زّن تجطثییبظ: پبیِ ٍ ضضتِ

 فتحی: ًبم زثیط

 صجح 9: سبػت آظهَى 

 5/1 ( 25/0ّط هَضز )                  T  - تیوَسیي  -ُسبضکَهط              -زًبهٌظن               –ج لکِ ظضز       –ة ًربػی      –هغعی  -الف  .1

 

 .اذتالف پتبًسیل زٍ ططف غطب ًَضٍى ظهبًی کِ فؼبلیت ػصجی ًساضز: « پتبًسیل آضاهص»  .2
 

5/0 

 5/1 (25/0ّط هَضز )                                استطاحت   -ضؼبػی -ُ                 ظاللیِ  -ز         پالًبضیب  -ج      ضکوی -ة     سَم  -الف  .3

 .ػجَض هی کٌٌسیَى ّبی پتبسین ثیطتط اظ یَى ّبی سسین پتبسیوی ثیطتط است پس  چَى کبًبل ّبی ًطتی  -الف  .4

   3ًقطِ  -ة

 تبالهَس ←هحل پطزاظش اٍلیِ اطالػبت حسی           هرچِ ←هطکع تٌظین تؼبزل ثسى                             ثصل الٌربع        ←هطکع اًؼکبس ثلغ-ج

 (25/0ّط هَضز )                                                               اسکلتی -ٍهغعی         –سس ذًَی  -ُثِ سوت پبییي          -ز 

2 

 

 ثرص حلعًٍی گَش هیبًی:   ضٌَایی                     سقف حفطُ ثیٌی :ثَیبیی  -الف  .5

 هرطٍطیگیطًسُ ّبی  -زآستیگوبتیسن             -جحس ٍضؼیت           گیطًسُ  -ة

 5/0. فبصلِ قطًیِ تب ػصت ثیٌبیی زض ثرص ثبالیی ثیطتط است -ُ

 (25/0ّط هَضز )                      (یب گَش زضًٍی) اًتقبل لطظش صوبخ ثِ زضیچِ ثیضی -ٍ

2 

 

 .ظیطا هیَگلَثیي ثیطتطی زاضًس -اثتسای هطی              ة/ ثٌساضُ ّب / هبّیچِ حطکتی چطن  -الف  .6

 پطزُ سبظًسُ هبیغ هفصلی       -1ضوبضُ  -ثطای هفصل ثیي  استرَاًْبی هچ                   ز -ج

 (25/0ّط هَضز ) 

1 

 

تبهیي هی ضَز کِ کطاتیي تَلیس هی  ADPثیطتط است کِ ثرطی اظ آى تَسط کطاتیي فسفبت ٍ ثب هصطف  ATPزض توطیٌبت سٌگیي ًیبظ ثِ   .7

 .کطاتیي ثِ هبزُ زفؼی کطاتیٌیي تجسیل ضسُ کِ تَسط کلیِ زفغ هی ضَز. کٌس
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 5/0.هی کٌس ّط ٍاحس ثیٌبیی تصَیط ثرطی اظ هیساى ثیٌبیی ضا ایجبز کت  اظ چٌسیي ٍاحس ثیٌبیی تطکیل ضسُ است کِ  ظیطا چطن هط-الف  .8

 5/0.ظیطا زاضای اسکلت ذبضجی ّستٌس کِ سٌگیي است ٍ هبًغ حطکبت هی ضَز-ة

1 

 تیطٍئیس  غسُ -ة.      ظیطا زاضای هجطای تطضحی است  -الف  .9

 هبًغ اظ ثطزاضت کلسین اظ استرَاى :کلسی تًَیي                                                          افعایص ثبظجصة سسین زض کلیِ: آلسٍستطٍى -ج

 کَضتیعٍل :تٌص ّبی طَالًی هست                                                 َّضهَى پبضاتیطٍئیسی:        کبّطی کلسین ذَى -ز

   .غی قبزض ثِ زضیبفت گلَکع ًیستٌسظیطا سلَل ّب ثطای تبهیي اًط -ُ

 (25/0ّط هَضز )                                                                                     قسیوی ثِ سلَل ّبی استرَاًیسلَل ّبی غضطٍفی  تجسیل -ٍ

2 

 

 :زض ضاثطِ ثب ایوٌی پبسد زّیس  .10

 افعایص ًفَش پصیطی هَیطگ ّب/ افعایص ًطت پالسوبی ذَى  -ةآضایص زض ّن تبثیسُ ضضتِ ّبی پطٍتئیٌی                            –الف 

 هجبضظُ ثب آلَزگی اًگلی:        ائَظیٌَفیل ّب                                کطتي هیکطٍة ّب:      لیعٍظین هَجَز زض اضک  -ج

 فؼبل کطزى هبکطٍفبغ ّب : IIایٌتطفطٍى ًَع    ثیگبًِ ذَاضی گلجَل ّبی قطهع فطسَزُ  :هبکطٍفبغّبی کجس

 ثبظٍفیلٍ هبستَسیت   ←زٍ سلَل زفبػی کِ ّیستبهیي تطضح هی کٌٌس  -ز

 (پالسوَسیت)سلَل پبزتي سبظ  ← ایجبز هی ضًَس ،آًتی غى ضا ضٌبسبیی کطزُ اًسکِ  Bلٌفَسیت ّبی سلَل ّبیی کِ اظ تغییط 

 (25/0ّط هَضز )                                             هًََسیت ّب ←گلجَل سفیسی کِ پس اظ زیبپسظ ثِ هبکطٍفبغ تجسیل هی ضَز 
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 5/1 ظ    .زض ثبفت ػصجی تؼساز سلَل ّبی پطتیجبى چٌس ثطاثط سلَل ّبی ػصجی است  -الف  .11



 ؽ   .ّستٌس ّویطِ ثبظگیطًسُ ّبی ًبقل ػصجی زض غطب ًَضٍى پس سیٌبپسی، اظ ًَع کبًبل  -ة

 ؽ .زض ضیطِ پطتی ػصت ًربػی قطاض زاضز حطکتیجسن سلَلی ًَضٍى  -ج

 ظ .پیک ضیویبیی تطضح ضسُ اظ ًَضٍى ّبی ثرص هطکعی غسُ فَق کلیِ ّوبًٌس ثرص پسیي ّیپَفیع، َّضهَى است -ز

 ؽ .اظ ًَع ثبظذَضزی هثجت است ّوبًٌس اًسَلیيتطضح َّضهَى اکسی تَسیي ًَع تٌظین  -ُ

 ظ .سبذتبض پبزتي تطضحی ٍ گیطًسُ آًتی غى هطبثِ است -ٍ

 5/0(یک هَضز کبفی است) ثسٍى چیي ذَضزگی ٍ سفیس ضًگ  ًربع سطح ٍ ذبکتطس ضًگ ٍ زاضای چیي ذَضزگی سطح  هغع -الف  .12

 25/0ّط زٍ زض الیِ هیبًی ّستٌسّط زٍ زاضای ضًگ زاًِ یب  -ة

 5/0زض هجطای ّبٍضس ٍ فططزُزضٍى حفطُ ّب زض ثبفت استرَاًی اسفٌجی  -ج

اظ سلَل کطٌسُ طجیؼی تطضح ضسُ ٍ  پطفَضیي ّب :ٍ تفبٍت /.25 ّط زٍ پطٍتئیي ّستٌس یب ثب ایجبز هٌفص ًفَش پصیطی اًتربثی ضا تغییط هی زٌّس: ضجبّت–ز 

    5/0ل ثِ صَضت غیط فؼبل زض ذَى ّستٌس ٍ ضٍی هیکطٍة ّب اثط زاضًسپطٍتئیي ّبی هکن لیٍ ضٍی غطب سلَل ّبی آلَزُ تبثیط زاضًس

2 

 چٌس هَضز اظ هَاضز ظیط اظ اثطات الکل ثط ثسى است؟   -1  .13

 آضام سبظی هبّیچِ ّب / کبّص زضز /  کبّص ظهبى ٍاکٌص فطز/ کٌس ضسى فؼبلیت هغع 

 هَضز 4 -هَضز                               ز  3 -جهَضز                          2 -هَضز                         ة1 -الف

 

2 

 ؟ ًیست کسام هَضز اظ اثطات سوپبتیک -2

 افعایص  فطبض ذَى                               -افعایص ضطثبى قلت                                                                  ة -الف

 کلتیاستطاحت هبّیچِ زیَاضُ ضگ ّبی ػضالت اس -اًقجبض هبّیچِ ّبی حلقَی چطن                                                ز -ج 

 زضکسام گیطًسُ ثب ثقیِ هتفبٍت است؟ حطکًَع م  -3

گیطًسُ زضٍى ذط جبًجی هبّی ّب                                -گیطًسُ ّبی هَجَز زض ثرص زّلیعی گَش                            ة -الف

 گیطًسُ هَجَز زض کپسَل هفصلی ٍ ظضز پی -زگیطًسُ هَجَز زض پبی حسی هگس                                              -ج
 کسام گیطًسُ ثب ثقیِ هتفبٍت است؟ سبذتبض -4

 گیطًسُ زضٍى ذط جبًجی هبّی ّب                                -گیطًسُ تؼبزل زض اًسبى                                               ة -الف

 گیطًسُ هَجَز زض پبی حسی هگس                                              -زگیطًسُ چطبیی  اًسبى                                                         -ج

 هتفبٍت ثب ثقیِ است ؟  تطاکن استرَاىاثط کسام یک ثط  -5

 َّضهَى پبضاتیطٍئیسی                               -زذبًیبت                                                                ة -الف

 افعایص ٍظى -زًَضیسًی ّبی الکلی                                                   -ج 

 اى اًقجبض ًسجت ثِ حبلت استطاحت  ثِ تطتیت چِ تغییطتفبٍتی زاضز؟طَل هیَظیي ٍ فبصلِ ضضتِ ّبی اکتیي زض ظم -6
 کبّص                               -کبّص   -ثبثت                                                    ة –ثبثت  -الف

 ثبثت –کبّص  -کبّص                                                     ز –ثبثت  -ج 
 کسام یک ظٍزتط اتفبق هی افتس؟ ضطٍع اًقجبضزض  -7

 هیَظیي –تطکیل پل اتصبلی اکتیي  -ة                                                                  ATPضکستي   -الف

 ثِ سط هیَظیي ATPاتصبل  -افعایص کلسین زض سیتَپالسن تبض                                             ز -ج

 ثب ثقیِ هتفبٍت است؟ گلَکع ذَىاثط کسام َّضهَى  ثط هیعاى  -8

 اپی ًفطیي                             -کَضتیعٍل                                                         ة -الف

 گلَکبگَى  -ز     اًسَلیي                                                           -ج 

 20جمع بارم      


