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 96-97سال تحصیلی    

 ���ه �عا�ی

 صفحه تنظیم شده است.   3آزمون در  دقیقه   80زمان پاسخگویی: 

 2 شناسی زیستآزمون مستمر درس :    ـ نیمسال اول  یازدهم تجربیپایه  

  08/08/1396 تاریخ :  3پایان فصل  از ابتداي کتاب تامبحث : 

 

 نمره) 1(الف) کامل کنید : 

 تر است. هاي ................ بیش در بافت عصبی، تعداد یاخته -1 
 دستگاه عصبی محیطی شامل ..................... عصب نخاعی است. -2 
 بین نخاع و آخرین مهرة گردن ............................... قرار دارد.   -3 
 وان فشرده در طول استخوان ران ......................... نام دارد.واحد ساختار و عملِ استخ -4 

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

 نمره) 5( رست خط بکشید .در جمالت نادرست، زیر کلمه یا عبارت ناد ؟هاي زیر درست و کدام نادرست است ب) کدام یک از جمله

 اختالف طول مجراي شنوایی با طول گوش میانی از عوامل تقویت صدا در گوش میانی است. -1  
 مخچه اندام حس تعادل است. -2 
 از مغز خزندگان بزرگتر است. پستاندارانمغز  ةانداز -3 
 در زنبور، طناب عصبی در هر بند یک جفت گره دارد. -4 
 عداد زیادي چشم ساده تشکیل شده است.تات از شم مرکب حشرچ -5 
 عصب بینایی یک عصب حسی است. -6 
 مکانیکی شنوایی در بخش حلزونی گوش داخلی قرار دارد. ةگیرند -7 
 استخوان سندانی، نوعی بافت پیوندي است. -8 
 شده است.  در استخوان دراز، مجراي هاورس از مغز زرد پر -9 
 شود. تیره کوتاه نمی بخشرکومر، هنگام کوتاه شدن سا -10 

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

 نمره) 3تعریف کنید : () پ

 انعکاس : -1 

 ها : سازش گیرنده -2 

 لکۀ زرد : -3 

 اسکلت آب ایستایی (هیدروستاتیک) : -4 

 : لیپاي) بیناییکیاسماي (چ -5
 اعتیاد : -6

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

 نمره)1(  ) پاسخ کوتاه دهید.ت

 هاي نوري در شبکیه، حساسیت بیشتري به نور دارند؟ کدام گیرنده -1 
 ؟ترین گیرندة پوست کدام است عمقی -2 
 شود؟ در انقباض ماهیچه، چه عاملی باعث جداشدن اکتین از میوزین می -3 
 شود؟ ارتباط بین گوش میانی و حلق توسط چه ساختاري برقرار می -4 
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 96-97سال تحصیلی    

 ���ه �عا�ی

 صفحه تنظیم شده است.   3آزمون در  دقیقه   80زمان پاسخگویی: 

 2 شناسی زیستآزمون مستمر درس :    ـ نیمسال اول  یازدهم تجربیپایه  

  08/08/1396 تاریخ :  3پایان فصل  از ابتداي کتاب تامبحث : 

 

 نمره)1(هاي زیر چیست؟  ث) علت هر یک از بیماري

 : (MS)مالتیپل اسکلروزیس  -1 

 آستیگماتیسم : -2 

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

 نمره) 1( هریک از اعمال زیر توسط کدام بخش از دستگاه عصبی مرکزي کنترل می شود؟ ج) 

 ترشح بزاق : -1 

 تشنگی: -2 

 ترسیدن: -3 

 دماي بدن: -4 

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

 نمره) 1کند؟  ( چ) کدام کلمه، جمله را به درستی کامل می

 / جانبی) است. محوري( استخوان رکابی از استخوان هاي -1 

 تر است.  مقدار میوگلوبین در تار (تند/ کند) کم -2 

 هاي درون استخوان اسفنجی از مغز (قرمز/ روشن) پر شده است. حفره -3 

 شود. نی) مفصل می نی/ نازك در زانو استخوان ران با (درشت -4 

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

  نمره) 1(سشها پاسخ دهید:  به پر روبروبا توجه به شکل ح) 

 شود؟ چند جفت عصب نخاعی در شکل دیده می -1 

  هاي بلند است؟ کدام قسمت حاوي آکسون -2 

 ریشه پشتی کدام شماره است؟ -3 

 شود؟ نورون رابط در کدام قسمت یافت می -4 

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

 نمره) 5/2(خ) پاسخ دهید : 

 )5/0((دو مورد)  ؟ناقل عصبی چگونه از فضاي سیناپسی تخلیه می شود -1 

 )25/0( مزة اومامی مزة چه غذاهایی است؟ -2 

 )75/0(ایجاد پتانسیل استراحت را توضیح دهید.  ةنحو -3 

 )5/0(کنند؟  دسی را ضخیم میثرند؟ چگونه عؤها در تطابق م کدام ماهیچه -4 

 )5/0( علت درد ماهیچه بعد از ورزش طوالنی چیست؟ -5 

1
2

3
4 5 6



 

    3 
 

 96-97سال تحصیلی    

 ���ه �عا�ی

 صفحه تنظیم شده است.   3آزمون در  دقیقه   80زمان پاسخگویی: 

 2 شناسی زیستآزمون مستمر درس :    ـ نیمسال اول  یازدهم تجربیپایه  

  08/08/1396 تاریخ :  3پایان فصل  از ابتداي کتاب تامبحث : 

 

 نمره)1(گذاري کنید.  ساختار یک سارکومر را رسم کرده و نامد) 

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

 نمره) 3ذ) تحلیل کنید : (

طور کامل مهار شده است اما تغییر قابل توجهی در پتانسیل استراحت رخ نداده  از یک نورون به Xدر آزمایشی، عملکرد پروتئین غشایی   -1 

 ؟هاي نورون است کدام یک از پروتئین Xاست. با ذکر علت توضیح دهید که 

 چه رنگی دیده خواهد شد؟ اگر در عنبیه فردي رنگیزه مالنین ساخته نشود، چشم او به -2 

هاي او سفت و محکم می شود. ابن سینا این حالت را مرگاخشکی نامیده است. علت این حالت از دیدگاه علم  میرد ماهیچه وقتی فردي می -3 

 امروز چیست؟
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 96-97سال تحصیلی    

 ���ه �عا�ی

 صفحه تنظیم شده است.  3نامه در  پاسخ دقیقه   80زمان پاسخگویی: 

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

  08/08/1396 تاریخ :   3کتاب تا پایان فصلاز ابتداي مبحث : 

 

 نمره) 1(الف) کامل کنید :  

 (یاخته) سلول -4   مننژ -3  فت)ج 31(یا  62 -2  پشتیبان -1 

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

 نمره) 5( زیر کلمه یا عبارت نادرست خط بکشید .در جمالت نادرست،  ؟هاي زیر درست و کدام نادرست است ب) کدام یک از جمله

 از عوامل تقویت صدا در گوش میانی است. طول مجراي شنوایی با طول گوش میانیاختالف  -1  
 سطح پرده صماخ و دریچه بیضی                

 تعادل است. اندام حسمخچه  -2 
 یمظمرکز تن                 

 مغز خزندگان بزرگتر است. از پستاندارانمغز  ةانداز -3 
 اندازة نسبی    
 گره دارد. یک جفتدر زنبور، طناب عصبی در هر بند  -4 

 یک عدد                                                       
 تشکیل شده است. چشم سادهعداد زیادي تشم مرکب حشرات از چ -5 

 واحد بینایی                                                            
 است. حسیعصب بینایی یک عصب  -6 

 حرکتی/ مختلط -حسی                              
 قرار دارند. (حلزون گوش) در گوش داخلی مکانیکیهاي  گیرنده -7 
                      
 است. بافت پیوندياستخوان سندانی، نوعی  -8 
 اندام                                             
 شده است. از مغز زرد پر هاورسدر استخوان دراز، مجراي  -9 

 مرکزي                                      
 )درست(شود. تیره کوتاه نمی بخشهنگام کوتاه شدن سارکومر،  -10 

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

 نمره) 3تعریف کنید : () پ

 .هاست محرك به پاسخ در ها ماهیچه ارادي غیر و سریع پاسخ انعکاس  انعکاس: -1

  نمی ارسال اصالً پیامی یا کنند، می ایجاد کمتري عصبی پیام گیرند، قرار ثابتی محرك معرض در مدتی ها گیرنده وقتی ها: سازش گیرنده -2 

 نامند. می ها گیرنده سازش را پدیده این .کنند

 .نامند می زرد لکۀ دارد، قرار چشم کره نوري امتداد محور در که را شبکیه از بخشی  لکۀ زرد: -3 

 .دهد می آن شکل به بدن درون مایع تجمع اثر در ایستایی آب اسکلت اسکلت آب ایستایی (هیدروستاتیک): -4 
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 96-97سال تحصیلی    

 ���ه �عا�ی

 صفحه تنظیم شده است.  3نامه در  پاسخ دقیقه   80زمان پاسخگویی: 

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

  08/08/1396 تاریخ :   3کتاب تا پایان فصلاز ابتداي مبحث : 

 

 رود. مخ مقابل می کرة نیمهاي عصب بینایی یک چشم به  : محلی است که بخشی از آکسونناییکیاسماي (چلیپاي) بی -5
 آورد. وجود می وابستگی همیشگی به مصرف یک ماده یا انجام یک رفتار است که ترك آن مشکالت جسمی و روانی براي فرد به اعتیاد: -6

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

 نمره)1) پاسخ کوتاه دهید.  (ت

 شیپور استاش  -4   به میوزین ATPاتصال  -3   فشار -2  اي استوانه -1 

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

 نمره)1هاي زیر چیست؟ ( یک از بیماريث) علت هر 

 هاي پشتیبان تولید کننده میلین در دستگاه عصبی مرکزي از بین رفتن یاخته :(MS)مالتیپل اسکلروزیس  -1 

شبکیه  ۀیک نقطرسند و روي  طور نامنظم به هم می کروي و صاف نباشد پرتوهاي نور به کامالً قرنیهیا  عدسیاگر سطح  : آستیگماتیسم -2 

 .شوند مینمتمرکز 

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

 نمره) 1( هریک از اعمال زیر توسط کدام بخش از دستگاه عصبی مرکزي کنترل می شود؟ ج) 

 هیپوتاالموس دماي بدن: -4  لیمبیک ترسیدن: -3  هیپوتاالموس تشنگی: -2 پل مغزي  ترشح بزاق: -1 

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

 نمره) 1کند؟  ( درستی کامل می چ) کدام کلمه، جمله را به

 نی درشت -4   قرمز -3   تند -2  محوري -1 

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

  نمره) 1(به پرسشها پاسخ دهید:   روبروبا توجه به شکل ح) 

 یک جفت  -1 

  هم قابل قبول است) 2(شماره  1شماره  -2 

 هم قابل قبول است) 3( شماره  4شماره  -3 

 5شماره  -4 

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

 نمره) 5/2خ) پاسخ دهید : (

 تجزیه را عصبی ناقل شوند، می ترشح ها یاخته از که هایی آنزیم همچنین شود، می انجام سیناپسی پیش یاختۀ به ناقل دوبارة جذب با کار این -1

 .کنند می
 .گوشت عصارة مانند دارند گلوتامات آمینواسید که است غذاهایی غالب مزة امیاوم -2
 پتاسیم –تر/ عملکرد پمپ سدیم  هاي نشتی پتاسیمی و سدیمی/ خروج پتاسیم بیشتر و ورود سدیم کم اشاره به وجود کانال -3
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 96-97سال تحصیلی    

 ���ه �عا�ی

 صفحه تنظیم شده است.  3نامه در  پاسخ دقیقه   80زمان پاسخگویی: 

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

  08/08/1396 تاریخ :   3کتاب تا پایان فصلاز ابتداي مبحث : 

 

 با انقباض -هاي مژگانی ماهیچه -4 

 ها واکنش این اثر در .شود می انجام هوازي بی صورت به گلوکز تجزیۀ رسد، نمی ها ماهیچه کافی به اکسیژن که شدید هاي فعالیت در -5

 درد و گرفتگی باعث طوالنی، تمرینات ورزشی از پس اسید الکتیک شدن انباشته .شود می انباشته ماهیچه در که شود می تولید الکتیک اسید

 .شود می اي ماهیچه
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره)1(گذاري کنید.  ساختار یک سارکومر را رسم کرده و نامد) 

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

 نمره) 3یل کنید : (ذ) تحل

تعدادشان در غشا در  چون هاي نشتی سدیمی. کانالدار هم متصور شد که در پتانسیل آرامش نقش ندارند. هاي دریچه توان کانال چون می -1
 علت یون پتاسیم است. مقایسه با پتاسیمی ها خیلی کم است. پتانسیل غشا بیشتر به

 شود. ي خونی، چشم قرمز رنگ دیده میها رگ علت شود اما به رنگ می عنبیه بی -2
 براي رهایی میوزین از اتصال با اکتین و برگشت به حالت آرامش ضروري است. ATPشود.  ساخته نمی ATPپس از مرگ،  -3
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