
 :خانوادگی نام و نام

 زاده صادق: دبیر نام

 همیازد: پایه

 تجربی علوم: رشته

 تعالی بسمه

 البرز استان پرورش و آموزش اداره کل

 کرج یک ناحیه پرورش و آموزش مدیریت

 آموزش فرهنگ دخترانه غیردولتی دبیرستان

 (2)شناسی زیست: درس نام

 دقیقه 100: امتحان مدت

 10/1400/:      امتحان تاریخ

 :شروع ساعت

 بارم سواالت ردیف

 ( مشخص کنید.بدون ذکر دلیلهای زیر را )درستی یا نادرستی هریک از عبارت 1

 باشد.الف( فعالیت بخش پیکری در دستگاه عصبی محیطی همیشه به شکل ارادی می

 دهد.شکار را تشخیص میکند، موقعیت ب( مار زنگی بر اساس اطالعاتی که از پرتوهای فرابنفش دریافت می

 آید.ها از سوختن گلوکز به دست میتر انرژی الزم برای انقباض ماهیچهپ( بیش

 ریز است.ها در بین بخش برونای از یاختهت( بخش درون ریز لوزالمعده به صورت مجموعه

1 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید. 2

 کنند.و رابط ..................................... دو نیمکره مخ را به هم متصل میای هایی به نام رابط پینهالف( رابط

 شود تا فشار هوای وارد شده به دو طرف پرده صماخ یکسان شود.ب( ................................. سبب می

..................... هم به کنار یکدیگر ماندن استخوانها کمک پ( عالوه بر کپسول مفصلی، ............................... و ...............

 کنند.می

ها جلوگیری های تیروئید، ........................................ نام دارد که از برداشت کلسیم از استخوانت( یکی از هورمون

 کند.می

 ........................................... نام دارد.ها، های سفید از دیواره مویرگث( فرآیند عبور گویچه

5/1 

 های داده شده در داخل پرانتز، کلمه مناسب را انتخاب کنید.از میان کلمه 3

های عصبی از جمله دوپامین گذارند و موجب آزاد شدن ناقلقشرمخ( اثر می -ایالف( مواد اعتیادآور بر )سامانه کناره

 شوند.می

 ندارد.برخالف( لکه زرد گیرنده نوری وجود  -کور )همانندنقطه ب( در محل

 گیرند.تارچه ها( منشا می -ها از غالف پیوندی اطراف دسته )تارهاپ( زردپی

 شوند.( ایجاد می B – Tهای )های پادتن ساز از تقسیم و تمایز لنفوسیتت( یاخته

1 

 دهند؟را توضیح می مفهومیهر یک از تعاریف زیر چه  4

 تواند آن را به پیام عصبی تبدیل کند.الف( یاخته یا بخشی از آن است که اثر محرک را دریافت کرده، می

 دهند.ای ظاهر مخطط میب( واحدهای تکراری در تارچه است که به تار ماهیچه

 برند.ها را از بخش مرکزی دستگاه عصبی به سوی اندام ها میپ( پیام

75/0 

 است؟ کدام بیماریهرکدام از جمالت زیر مربوط به  5

 شود.کند و تطابق دشوار میالف( با افزایش سن، انعطاف پذیری عدسی چشم کاهش پیدا می

 شود.ها ، باعث این بیماری میبا جلوگیری از رسوب کلسیم در استخوان Dب( کمبود ویتامین 

های ترشح کننده انسولین در جزایر النگرهانس را ایمنی یاختهپ( یک بیماری خودایمنی است که در آن دستگاه 

 برد.از بین می

75/0 



 مرکز تنظیم عصبی هریک از اعمال زیر را نام ببرید. 6

 :الف( احساس لذت

 :ب( ترشح بزاق

5/0 

 به سواالت زیر پاسخ دهید. 7

در مرحله پتانسیل عمل، پتانسیل درون یاخته نسبت به بیرون  های دریچه دارکدام کانالالف( در پی باز شدن 

 شود؟یاخته منفی تر می

 های حفاظتی از مغز و نخاع را بنویسید.ی پردهب( نوع بافت سازنده

 دارد؟پ( کدام بخش از دستگاه عصبی خودمختار، هنگام هیجان بدن را در حالت آماده باش نگه می

 کشیدن دست در برخورد با جسم داغ، کجاست؟ت( مرکز تنظیم انعکاس عقب 

1 

 باشد، پاسخ دهید.به سواالت زیر که در ارتباط با شکل عصب نخاعی می 8

 دهد؟الف( کدام شماره، ماده سفید نخاع را نشان می

 

 کدام نورون در خارج از نخاع قرار دارد؟ ایجسم یاختهب( 

 

 کند؟عصب نخاعی، اطالعات حسی را به نخاع وارد می کدام ریشهپ( 

 

 

 

 

75/0 

 در مورد حواس در انسان، به سواالت زیر پاسخ دهید. 9

 ای بین مشیمیه و عنبیه در چشم چه نام دارد؟الف( حلقه

 چگونه است؟ عدسی چشمو  ماهیچهکنیم، وضعیت ب( هنگامی که به اجسام دور  نگاه می

 رسد، چه نام دارد؟کوچک گوش میانی که ارتعاشات به آن میپ( اولین استخوان 

 ت( اومامی مزه غالب غذاهایی است که حاوی کدام آمینواسید است؟

 های مکانیکی حس وضعیت در کدام بخش بدن قرار دارند؟ )فقط یک مورد(ث( گیرنده

 

25/0 

5/0 

25/0 

25/0 

25/0 

 یک قرنیه و یک عدسی، چه اجزای دیگری وجود دارد؟الف( در واحد بینایی هرچشم مرکب، عالوه بر  10

 ها قرار دارند؟ها، در چه گروهی از گیرندهموجود در خط جانبی ماهی ب( گیرنده
5/0 

 های زیر مربوط به کدام بخش از اسکلت انسان هستند؟هر یک از استخوان 11

 :ب( ران                                                       :الف( کتف
5/0 

 



 شود؟ها چگونه انجام میتوقف عمل انقباض ماهیچه 12

 

 

 

 

1 

 شود؟هر یک از اعمال زیر توسط کدام هورمون در بدن انجام می 13

 :الف( افزایش بازجذب سدیم از کلیه

 :هاب( تمایز لنفوسیت

5/0 

 پاسخ کوتاه دهید. 14

 شود؟باعث تضعیف سیستم ایمنی می هورمونکدام الف( ترشح بیش از حد 

 شود؟بازخوردی، تنظیم می نوع چرخهب( عملکرد هورمون انسولین توسط کدام 

 ریز است؟درون کدام غدهپ( محل ساخت هورمون مالتونین، 

75/0 

 دهد؟الف( شکل مقابل عملکرد چه نوع یاخته ای را نشان می 15

 

 

 آید؟از طبقه بندی دومین خط دفاعی به حساب می جز کدام دستهب( این یاخته 

 

 

 تواند باشد؟می کدام نوع یاخته خونیها از پ( منشا آن

 

 

75/0 

 در ارتباط با دستگاه ایمنی به سواالت زیر پاسخ دهید. 16

 در دفاع غیراختصاصی نقش دارند؟ هاکدام نوع از لنفوسیتالف( 

 است؟ هاکدام یاختههای انگل برعهده مانند کرمزای بزرگ ب( مبارزه با عوامل بیماری

 شوند؟نابالغ در کجا بالغ می Bهای پ( لنفوسیت

 ت( خاصیت حافظه دار بودن دفاع اختصاصی چه کاربردی دارد؟

 کند؟ث( عامل بیماری ایدز، به کدام نوع از یاخته های بدن حمله می

 

5/0 

25/0 

25/0 

25/0 

5/0 

 پاسخ دهید.با توجه به شکل  17

 دهد؟الف( شکل مقابل کدام روش از عملکرد پادتن را نشان می

 

 کند؟ای در بدن افزایش پیدا میب( در ادامه این شکل، فعالیت چه نوع یاخته

 

 

 

75/0 

 

 



 اصطالحات زیر را تعریف کنید. 18

 الف( پیام عصبی:

 ب( چلیپای )کیاسمای( بینایی:

 پ(رباط:

 ریز:ت( دستگاه درون

 

75/0 

75/0 

5/0 

75/0 

 ها:فعالیت 19

 شود؟الف( در تشریح مغز گوسفند، بطن سوم در کجای مغز دیده می

 پایین چشم را از هم تشخیص داد؟ توان باال وب( به هنگام تشریح چشم گاو ، چگونه می

 پ( علت شدیدتر بودن پاسخ ایمنی در برخورد دوم نسبت به برخورد اول چیست؟

 

5/0 

75/0 

75/0 

 20 جمع بارم                                                           موفق باشید 
 

 


