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96- 97ال تحصیلی س

ی عا ه 

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

ـ نیمسال اول دهم یازپایه  2شناسی زیستآزمون مستمر درس : 
30/08/1396تاریخ : 4و 3فصل مبحث : 

نمره)5/1(.یدکنیفرا تعر» ج«تا» الف«اصطالحات -1

:مثبتيبازخوردیمتنظالف)

:گواتر)ب

رباط:)ج

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------
نمره)5/1(امل کنید. برد و دوربرد، کهاي کوتاهپیکانواع يرا براریجدول ز-2

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
نمره)1(.یدپاسخ ده» ج«تا » الف«به سواالت یوزین،با مهدر رابط-3

یست؟جنس آن چ)الف
کند؟زك، طول ماهیچه چه تغییري میهاي نابا اتصال میوزین به رشته) ب
سارکومر، چگونه است؟یکدر یوزینمیريمحل قرارگ)ج

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------
نمره)5/1(.یدپاسخ کامل ده» ب«و » الف«به سواالت یرینشیابتدیماريدر رابطه با ب-4

.یددهیحرا توضینوابسته به انسولیابتدیماريبیجادعلت ا)الف

احتمال اغما و مرگ وجود دارد؟یماري،چرا درصورت عدم درمان بیابتیدیماراندر ب)ب

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------
نمره)75/0(اي اشاره دارد؟ ي ماهیچهبه کدام نوع یاخته،»ج«تا» الف«هر یک از توضیحات موارد-5

.........................داراي مقادیر زیادي میوگلوبین: )الف
.........................داراي تعداد میتوکندري کمتر:ج)
.........................ویژه براي دوي استقامت: د)

پیک دوربردبردپیک کوتاه
.........................ب).........................الف) کنندهي ترشحیاخته

.........................د).........................ج)ي مورد اثریاخته
.........................و).........................ه)مدت پایداري در بدن
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96- 97ال تحصیلی س

ی عا ه 

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

ـ نیمسال اول دهم یازپایه  2شناسی زیستآزمون مستمر درس : 
30/08/1396تاریخ : 4و 3فصل مبحث : 

نمره)5/1(.یدکنیل، موارد خواسته شده را تکم»ب«و » الف«يهااز هورمونیکدر مورد هر -6

:تونینیهورمون کلس)الف

هورمون: يیدکنندهتولينام غده.........................
مورد): یکهورمون (يیفهوظ.........................
:ینهورمون مالتون)ب

هورمون: يیدکنندهتوليام غدهن.........................
مورد): .........................یکهورمون (يیفهوظ

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------
نمره)25/2(. یددهیحرا توض» ج«تا » الف«موارد هر یکعلت-7

.یابدیمیشافزااودر یعفونهايیمارياحتمال ابتال به بیرد،قرار گیمدت در معرض تنش روحیطوالنياگر فرد)الف

شود.یجاددر بدن اايیچهو درد ماهیممکن است گرفتگی،طوالنیورزشیناتدر تمر)ب

بدن، موثر هستند.يدر حفظ دماهایچهماه)ج
----------- ------------------------------------------------------------------------------------------

نمره)25/1(.یدپاسخ ده» ج«تا » الف«)، به سواالت یپوفیز(هیرمغزيزيدر مورد غده-8

یست؟نقش هورمون آزادکننده چ)الف

ند؟شویترشح میپوفیزمحرك، از کدام بخش هيهاهورمون)ب

شوند؟یمیدتولهایی و توسط چه نوع یاختهدر کجا یپوفیزهینبخش پسيهاهورمون)ج
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

نمره)5/2(.یدرا با عبارات مناسب پر کن» ط«تا » الف«موارد یخاليجاها-9

باشد.می.........................نوع بافت استخوانی بخش خارجی استخوان فک پایینی انسان، )الف
شوند.تبدیل می.........................اي، در انتها بههاي تارهاي ماهیچههاي پیوندي اطراف دستهغالف)ب
.دهدیدرون بدن به آن شکل میعدر اثر تجمع مااسکلت .........................)ج
را دارد.يپرانرژیمولکولیدتولییاست که با انتقال فسفات خود، توانايا.........................، ماده)د
دارد.یساختار عصبیه،کلفوقيغدهبخش .........................)ه
شوند.یها مصورت .......................... باعث حرکات اندامبهاهیچهاز ماهیاريبسها، به علت قابلیت انقباض ماهیچه)و
.کندیمیرهکبد، گلوکز اضافه را به شکل ......................... ذخ)ز

.ریزدیحفرات بدن میا.......................... به سطح یقترشحات خود را از طریز،ربرونيهغدح)
تشکیل شده است..........................کند و مغز زرد استخوان از را پر می.........................درون استخوان مغز قرمز، فضاي ط)
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96- 97ال تحصیلی س

ی عا ه 

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

ـ نیمسال اول دهم یازپایه  2شناسی زیستآزمون مستمر درس : 
30/08/1396تاریخ : 4و 3فصل مبحث : 

نمره)1(هاي بدن انسان، جدول زیر را کامل کنید. در رابطه با ماهیچه-10

توضیحاتچهینام ماهدر بدنچهیماهيریقرارگمحل
.........................الف)گردن

تواند ساعد را به سمت جلو یا باال بیاورد.اي که میماهیچه.........................ب)
توام.........................ج)

دستيهاچهینسبت به ماهچهیماهنیباالتر.........................د)دست
---------------------------------------- -------------------------------------------------------------

نمره)2(.یدپاسخ کوتاه و کامل ده» د«تا » الف«به سواالت -11

قد انسان شود؟یشباعث افزاتواند،یهورمون رشد میتا چه زمان)الف
یست؟چDیتامینبر ویروئیدياثر هورمون پارات)ب
یست؟چیمکلسهايیونسرنوشت یچه،پس از توقف انقباض ماه)ج
دهند؟یمیصموجود در هوا را تشخيهامارها چگونه فرومون)د

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------
نمره)25/1(ید. پاسخ ده» د«تا » الف«، به سواالت انهاي بدن انساستخواندر رابطه با -12

کننده از نخاع چیست؟نوع استخوان محافظت)الف
ترتیب چه نام دارند؟هاي جلویی و پشتی ساعد  بهاستخوان)ب
کننده از مغز چیست؟محافظتنوع مفصل موجود در استخوان)ج
ها به جناغ متصل هستند؟کدام استخواند)

------- ----------------------------------------------------------------------------------------------
نمره)2(.یسیدرا در بدن انسان بنو» د«تا » الف«يهاغدهیريقرارگدقیقارائه شده، محلیحاتبا توجه به توض-13

: .........................اندگی ذهنی جنین شودمتواند سبب عقبعدم تولید هورمون آن، میکه ياغده)الف

نقش دارند: .........................یمبازجذب کلسیش) و افزاي(هومئوستازیستاییاآن، در هميهاکه هورمونياغده)ب

: .........................کنندیها باز مرا در ششهایژكآن، نايهاکه هورمونياغده)ج

شناخته نشده است: .........................یخوبآن، در انسان بهیانیکه عملکرد بخش ميادهغ)د
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96- 97سال تحصیلی 

ی عا ه 

دقیقه  80زمان پاسخگویی:  صفحه تنظیم شده است. 2نامه در پاسخ

ـ نیمسال اول تجربیدهمیازپایه  2شناسی زیستآزمون مستمر درس :
30/08/1396تاریخ : 4و 3فصل مبحث : 

)5/0. (شودمیهورمونهمانترشحافزایشباعثآن،تاثیراتیاهورمونیکمقدارافزایش)الف-1
)5/0. (گویندمیگواترآنبهکهشودمیآنشدنبزرگبهمنجرتیروئید،يغدهبیشترفعالیت)ب
)5/0ند. (کها را به هم متصل میاي محکمی است که استخوانبافت پیوندي رشته)ج

2-

پیک دوربردبردپیک کوتاه
)25/0ریز یا نورون (هاي درونیاختهب))25/0سیناپسی یا نورون (نورون پیشالف)کنندهي ترشحیاخته

)25/0ي هدف (یاختهد))25/0سیناپسی (ي پسیاختهج)ي مورد اثریاخته
)25/0وال طوالنی (معمو))25/0کوتاه (ه)مدت پایداري در بدن

3-

)5/0(اکتینهايرشتهبین)ج)25/0یابد (کاهش می)ب)25/0(پروتئینالف)

)75/0. (بردمیبینازراالنگرهانسجزایردرانسولینيکنندهترشحهايیاختهایمنی،دستگاه)الف-4
)75/0. (شودمیتولیداسیديمحصوالتچربی،يتجزیهاثردروآورندمیدستبهچربیازراخودانرژيهایاختهدیابت،بیماريدرزیرا)ب

)25/0اي کند (قرمز) (تار ماهیچه)الف-5
)25/0اي تند (سفید) (تار ماهیچهب)
)25/0اي کند (قرمز) (تار ماهیچهج)

)25/0) (تیروئید(سپردیسيغدهالف)-6
)5/0(خونکلسیمکاهشیااستخوانبافتدرکلسیمرسوبافزایشیاهااستخوانازکلسیمتبرداشازوظیفه: جلوگیري

)25/0) (آل یا صنوبريپینهیافیزاپی(رومغزييغده)ب
)5/0(روزيشبانههايریتموظیفه: تنظیم

)75/0. (کندمیتضعیفرایمنیادستگاهدیرپا،پاسخدرکلیهفوققشريبخشازشدهترشحکورتیزولزیراالف)-7
.شودمیتولیداسیدالکتیکوشدهانجامهوازيبیگلوکز،يتجزیهرسد،نمیماهیچهبهکافیاکسیژنکهشدیدهايفعالیتدرزیرا)ب

)75/0(
. باشدموثربدنمناسبدمايظحفدرتواندمیکهشودمیزیاديگرمايایجادباعثايماهیچههايیاختهدروسازسوختهايفعالیت)ج

)75/0(

)5/0. (شوندترشحهیپوفیز،پیشینبخشهايهورمونشودمیباعث) الف-8
)25/0(پیشینبخش) ب
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96- 97سال تحصیلی 

ی عا ه 

دقیقه  80زمان پاسخگویی:  صفحه تنظیم شده است. 2نامه در پاسخ

ـ نیمسال اول تجربیدهمیازپایه  2شناسی زیستآزمون مستمر درس :
30/08/1396تاریخ : 4و 3فصل مبحث : 

)5/0) (هیپوتاالموس(زیرنهنج) هانورون(عصبیهايیاختهدر) ج

)25/0) (هیدروستاتیک(ایستاییآبج))25/0زردپی (ب))25/0فشرده ()الف-9
)25/0(جفت)و)25/0(مرکزيه))25/0(فسفاتکرآتین)د
)25/0) چربی (25/0(اسفنجی)ط)25/0(مجرایی)ح)25/0(گلیکوژن)ز

10-

يریقرارگيهیناح
توضیحاتچهینام ماهدر بدنچهیماه

)25/0ذوزنقه (الف)گردن
تواند ساعد را به سمت جلو یا باال بیاورد.اي که میماهیچه)25/0روي بازو یا دوسر بازو (ب)

توام)25/0پا (ج)
دستيهاچهینسبت به ماهچهیماهنیباالتر)25/0دلتایی (د)دست

)5/0. (باشندنشدهتبدیلاستخوانیبهغضروفیحالتازیااندنشدهبستهرشدصفحاتزمانیکهتا)الف-11
)5/0. (دهدافزایشرودهازراکلسیمجذبتواندمیکهکندمیتبدیلشکلیبهراDویتامین)ب
)5/0. (شوندمیبازگرداندهآندوپالسمیيشبکهبهفعالانتقالتوسطسرعتبهکلسیمهاينیو)ج
)5/0. (زبانشانشیمیاییهايگیرندهبا)د

)25/0نامنظم. (الف)-12
)25/0) و زند زیرین (25/0زند زبرین (ب)
)25/0مفصل ثابت (ج)
)25/0ها (دندهد)

)5/0(حنجرهزیر) الف-13
)5/0(تیروئیدپشت)ب
)5/0(کلیهروي)ج
)5/0(جمجمهکف)د
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