
75 تعاليباسمه 

 آزمون ميانسال اول زيست يازدهم 

 

 

 نمره (  5/1مشخص كنيد. )  بدون ذكر دليلدرستي و نادرستي موارد زير را  -1

 درست  كند.اي خارج ميهاي عصبي يك رشته پيام عصبي را از جسم ياختهالف( در همه انواع ياخته

 درست بخشي از باالترين قسمت ساقه مغز هستند.هاي چهارگانه ب( برجستگي

 نادرست آيد خطر چنداني ندارد.ج( مصرف مواد اعتيادآوري كه از گياهان به دست مي

 درست پايين بطن سوم قرار دارد. اپي فيزاي باال و د( رابط پينه

 نادرست ه كامال كروي و صاف نيست.ينقطعا سطح عدسي و قره( در فرد آستيگماتيسم 

 نادرست شود.هاي موجود در جوانه چشايي متصل ميي عصبي به همه ياختهرشته و(

 

 نمره (  1شود؟ ) ها چه كارهايي انجام ميجهت جلوگيري از انتقال بيش از حد پيام -2

 اي جذب دوباره ناقل به ياخته پيش همايه

 هاتجزيه ناقل عصبي توسط آنزيم

 

 نمره (  1ير نقش دارد؟ ) كدام بخش از ساقه مغز در اعمال ز -3

 النخاعبصل الف( عطسه 

 مغز مياني  ب( شنوايي 

 پل مغزي  ج( ترشح اشك 

 مغز مياني  د( حركت 

 

 نمره (  5/0اند. )دو بخش از مغز گوسفند را نام ببريد كه در هر دو سطح شكمي و پشتي قابل مشاهده -4

 هاي بوياييمخچه و لوب

 

 نمره (  55/0ها هستند؟ ) محيطي دستگاه عصبي شامل كدام بخش در پالناريا بخش مركزي و -5

 د.نكنمغز كه ساختار  نربادن مانندي را ايجاد ميبه سر و دو طناب عصبي متصل  ره عصبي دبخش مركزي : دو گر

 هاي جانبي متصل به دو طناب عصبي بخش محيطي: رشته

 



 

 

 

  نمره ( 1زير فعل درست خط بكشيد. )  -6

 (  ندارد -ر تمام طول خود ضخامت يكسان ) دارد د مشيميهالف( 

 (  ندارد -ه با چربي اطراف چشم ارتباط ) دارد ب( قرني

 ندارد (  - داردج( صلبيه با ماهيچه مخطط ارتباط ) 

 (  ندارد -د( در تمام كره چشم رگ خوني وجود ) دارد 

 نمره (  5/0شود؟ )بيشتر از حد طبيعي باشد، تصوير اشياء نزديك كجا تشكيل مي فردزجاجيه كره چشم يك  مقداردر صورتي كه  -5

 شود.نزديك بين بوده و تصوير اشياء نزديك روي شبكيه تشكيل مي

 

 نمره (  5/0شود؟ ) كدام قسمت از گوش انسان توسط استخوان گيجگاهي محافظت نمي -8

 ه گوش و ابتداي مجراي شنواييلال

 

 نمره (  5/0با كدام استخوان در ارتباط است و چه نقشي بر عهده دارد؟ )  دريچه بيضي -9

 كف استخوان ركابي روي دريچه بيضي قرار گرفته است.

 آورد.لرزش دريچه بيضي مايع درون حلزون را به لرزش در مي

 

 نمره (  5/0در اتباط با گيرنده بويايي به سواالت زير پاسخ دهيد. )  -10

 اي گيرنده بويايي كجا قرار دارد؟الف( جسم ياخته

 هاي پوششي اليه مخاطي بين ياخته

 كند؟برقرار مي همايهبويايي با كدام ياخته   ب( اكسون گيرنده

 هاي عصبي پياز بوياييبا ياخته

 نمره (  55/0هاي حسي جانوران بدون ذكر دليل مشخص كنيد كدام عبارت درست و كدام نادرست است؟ ) در ارتباط با گيرنده -11

 نادرست تباط هستند.رهايي با اندازه متفاوت دارند و با يك رشته عصبي در اهاي مژك دار، مژكالف( در خط جانبي ماهي ياخته

 درست  ي در خارج موي حسي قرار دارد.ب( در گيرنده شيميايي پاي مگس جسم سلولي گيرنده شيمياي

ي فروسرخ باز تابيده شده از بدن شكار را دريافت و آن را در تاريكي هاهاي موجود در زير چشم خود پرتوج( مار زنگي به كمك گيرنده

 نادرست  دهد.تشخيص مي



 

 

 

 نمره (  55/0ها مفصل دارد؟ ) استخوان نيم لگن با كدام استخوان -12

 نيم لگن مجاور خود -ران  -ها مهره

 نمره (  5/0كنند. آن دو عامل را نام ببريد. ) ها كمك ميعالوه بر رباط دو عامل ديگر نيز به كنار يكديگر ماندن استخوان -13

 ها كپسول مفصلي و زردپي 

 

 نمره (  1هاي اسكلتي چگونه در حفظ حالت بدن و حفظ دماي بدن مؤثر هستند؟ ) ماهيچه -14

اي هشوند. فعاليتنگهداري بدن به صورت قائم ميو ها به هم ها و انقباض خود باعث اتصال استخوانهاي اسكلتي با اتصال به استخوانماهيچه

 تواند در حفظ دماي مناسب بدن موثر باشد.شود كه مياي باعث ايجاد گرماي زيادي ميهاي ماهيچههسوخت و ساز در ياخت

 

 نمره (  5/0هاي تند و كند به سواالت زير پاسخ دهيد. ) در ارتباط با ياخته -15

 هوازي  آورند؟ اي ويژه جهت شنا كردن استقامتي بيشتر انرژي خود را از چه روشي به دست ميالف( تارهاي ماهيچه

 بي هوازي  آورند؟اي مسئول بلند كردن وزنه بيشتر انرژي خود را از چه روشي به دست ميتارهاي ماهيچه ب(

 

 نمره (  25/0ها به دو گروه كوتاه برد و دور برد چيست؟ ) اساس تقسيم بندي پيك -16

 كند تا به ياخته هدف برسد.مسافتي كه پيك طي مي

 نمره (  5/0تفاوت عملكردي صفحه رشد در سمت درون و بيرون چيست؟ )  -15

 شودتبديل ميبه سمت درون غضروف به استخوان  -شود به سمت بيرون غضروف تشكيل مي

 

 نمره (  5/0ي را در پي دارد؟ ) تدر دوران جنيني و كودكي چه اختالال T3فقدان هورمون  -18

 عقب ماندگي ذهني و جسمي جنين -اختالالت دستگاه عصبي 

 

 نمره (  1هاي زير دو نقش بنويسيد. ) براي هر يك از هورمون -19

 روئيدي:يهورمون پاراتالف(

 دهد.باز جذب كلسيم را در كليه افزايش مي -كند كلسيم را از ماده زمينه استخوان جدا و آزاد مي

 ب( اپي نفرين:

 كند.ها باز ميها را در ششنايژك -دهد ضربان قلب ، فشار خون و گلوكز خوناب را افزايش مي

 



 

 

 

 نمره (  5/0در بيماري ديابت شيرين علت بروز موارد زير را بنويسيد. )  -20

 بدن   مقاومتالف( كاهش 

 هاتجزيه پروتئين

 

 خون  pHب( كاهش 

 هاتجزيه چربي

 

 


