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  نام و نام خانوادگی :
  بییازدهم رشته تجرپایه :

  : کالس
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 صفحه 1
 

 

  بارم  سواالت  ردیف

  

  .تعیین کنید با ص وغ درستی یا نادرستی عبارات زیر را

  کنند. ) برای برقراری پتانسیل عمل کانال ھای دریچه دار سدیمی و پتاسیمی بدون صرف انرژی فعالیت می١

  رابط، فاقد میلین ھستند.) ھمیشه نورون ھای ٢

  ) ریشه شکمی در نخاع، دارای نورون ھای حسی است.٣

  ) شیپور استاش وظیفه برقرای ارتباط بین گوش میانی و خارجی را دارد.۴

  ) جنس بسیاری از ھورمون ھا از پروتئین است.۵

  یکدیگر را دارد.) زردپی وظیفه اتصال استخوان ھا به ھمدیگر و رباط وظیفه اتصال ماھیچه ھا به ۶

  ) تراگذری از ویژگی تمام گویچه ھای سفید است.٧

  نمی دھد.) دستگاه ایمنی به ھمه ی مواد خارجی پاسخ ٨

2  

  

  جاھای خالی را با کلمه مناسب پر کنید.

  ) در چشم افراد سالم ھنگام تطابق، تصویر اشیای نزدیک، .............................. شبکیه تشکیل می شود.٩

  ) دندریت ھای گیرنده لمسی را پوششی از بافت .................................. احاطه کرده است.١٠

  ) باال بودن میزان کلسیم در خون، سبب تحریک ترشح ھورمون .................................. از غده تیروئید می شود.١١

  .............................، و ایمنی حاصل از سرم را ایمنی ............................. گویند.) ایمنی حاصل از واکسن را ایمنی ١٢

  بافتی بروز می کند.) ................................،  پاسخی موضعی است که بدنبال آسیب ١٣

5/1  

  

  پاسخ صحیح را انتخاب کنید.

  مغزی عبور کند؟ –تواند از سد خونی ) کدام یک از موارد زیر بھ راحتی نمی ١۴

  میکروب ھا - ۴    اکسیژن                         -٣   گلوکز                   -٢آمینو اسیدھا                          – ١

  ) نور برای رسیدن بھ لکھ زرد در چشم انسان چندبار شکستھ میشود؟١۵

  یک بار -۴دوبار                              -٣سھ بار                     -٢   چھاربار                             – ١

  ) کدام یک در تامین انرژی در شرایط ھوازی و بی ھوازی ماھیچھ ھا نقشی ندارد؟١۶

  آمینواسیدھا -۴     کراتین فسفات                -٣    اسید چرب             -٢گلوکز                                 – ١

  ) اثر اعصاب سمپاتیک در کدامیک از موارد زیر با بقیھ متفاوت است؟١٧

  فعالیت ھای گوارشی - ۴    فشارخون                      - ٣    تعداد تنفس            - ٢ضربان قلب                         – ١

  

  

1  
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 صفحه 2
 

 

  

  پاسخ کوتاه بدھید.

  ھیپوتاالموس را بھ بخشی از قشر مخ وصل می کند؟) کدام بخش مغز، تاالموس و ١٨

  ) برای اصالح کدام عیب انکساری چشم از عدسی ھمگرا استفاده می شود؟١٩

  ) کدام ھورمون تولید شده در ھیپوتاالموس، در حفظ آب بدن نقش دارد؟٢٠

  فعالیت کدام نوع از یاختھ ھای بدن دچار اختالل می شود؟ MS) در بیماری ٢١

  ھورمونی کھ از جزایر النگرھانس ترشح و سبب تجزیھ گلیکوژن ذخیره در کبد می شود، چھ نام دارد؟) ٢٢

  

5/2  

23  
  را با ھم مقایسه کنید؟ IIو نوع  Iدیابت نوع 

  
  

  
1  

24  
  ود؟فقط نام ببرید.(سه مورد)آنزیم لیزوزیم در کدام ترشحات بدن یافت می ش

  75/0  

  نام ببرید؟اجزای یک واحد سارکومری را   25

  75/0  

26  

  مرتبط را به یکدیگر متصل کنید.موارد 

  
  

  نوتروفیل  )A  پاکسازي گویچه هاي قرمز مرده در کبد و طحال.-1
  ماستوسیت )B  یاخته اي که قسمت هایی از میکروب را در سطح خود قرار میدهد.-2
  یاخته دندریتی )C  یاخته اي که هیستامین ترشح میکند.-3
  ماکروفاژ یا درشت خوار )D  سفید است.از انواع گویچه هاي -4

1  

27  
  وعملکرد یکی را توضیح دھید. انواع بیگانه خوارھا را نام ببرید

  
  

5/1  

28  
  مورد٣ته پشتیبان را بنویسید.وظایف یاخ

  

  
5/1  
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 صفحه 3
 

 

29  
  منظور از آستیگماتیسم چیست؟

  
  
  
  

1  

30  

  چگونه می باشد؟توضیح دھید. فعالیت گیرنده ھای حس وضعیت

  

  
5/1  

31  
  استخوانی در بدن را نام ببرید.چھار وظیفه اسکلت 

  
1  

32  
  . وآنھا را باھم مقایسه کنید.انواع یاخته ھای بافت ماھیچه ای را نام ببرید 

  
1  

33  
  از دیابت نوع دو چه باید کرد؟ برای پیشگیری

  
1  

34  

  ی نشان داده شده را مشخص کنید.اجزا

  

  

٣                ........................   ٢    ..........                 ........١                     .....................۴...........................  

  

1  

  20  موفق باشید  
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  نام خانوادگی:و  نام
  کالس:

  
 آقای حیدرینام دبیر:

 

  بسمھ تعالی
  موحد دبیرستان 

  1400ماه  دی زیست شناسی اول ترم امتحان
 یازدھمسال 

  دقیقھ ٩٠ زمان:

        تاریخ:

 

  )2(تعیین کنید. ص وغ با درستی یا نادرستی عبارات زیر را- 1
  غکنند. الف) براي برقراري پتانسیل عمل کانال هاي دریچه دار سدیمی و پتاسیمی بدون صرف انرژي فعالیت می

  غب) همیشه نورون هاي رابط، فاقد میلین هستند.
  غپ) ریشه شکمی در نخاع، داراي نورون هاي حسی است.

  غستاش وظیفه برقراي ارتباط بین گوش میانی و خارجی را دارد.ت) شیپور ا
  صپیک هاي دوربردند.هورمون ها ث)

  غج) زردپی وظیفه اتصال استخوان ها به همدیگر و رباط وظیفه اتصال ماهیچه ها به یکدیگر را دارد.
  صچ) تراگذري از ویژگی تمام گویچه هاي سفید است.

  صنمی دهد.ارجی پاسخ ح) دستگاه ایمنی به همه ي مواد خ
...................................................................................................................................................................................................................................................  

  )5/1(جاهاي خالی را با کلمه مناسب پر کنید. -2
  . شبکیه تشکیل می شود.رويالف) در چشم افراد سالم هنگام تطابق، تصویر اشیاي نزدیک، .

  ...... احاطه کرده است.پیونديب) دندریت هاي گیرنده لمسی را پوششی از بافت .......
  ..... از غده تیروئید می شود.کلسی تونینترشح هورمون ....پ) باال بودن میزان کلسیم در خون، سبب تحریک 

  ......... گویند.غیرفعال......، و ایمنی حاصل از سرم را ایمنی ....فعالت) ایمنی حاصل از واکسن را ایمنی .....
  بروز می کند.بافتی ....،  پاسخی موضعی است که بدنبال آسیب التهاب.ث) ..

..................................................................................................................................................................................................................................................  
  )١(پاسخ صحیح را انتخاب کنید. -٣

  مغزی عبور کند؟ –ام یک از موارد زیر بھ راحتی نمی تواند از سد خونی الف) کد

  میکروب ھا -۴اکسیژن                           -٣گلوکز                     -٢آمینو اسیدھا                          – ١

  ب) نور برای رسیدن بھ لکھ زرد در چشم انسان چندبار شکستھ میشود؟

  یک بار -۴دوبار                              -٣سھ بار                     -٢                               چھاربار – ١

  پ) کدام یک در تامین انرژی در شرایط ھوازی و بی ھوازی ماھیچھ ھا نقشی ندارد؟

  آمینواسیدھا - ۴ن فسفات                  کراتی - ٣اسید چرب                -٢گلوکز                                 – ١

  ت) اثر اعصاب سمپاتیک در کدامیک از موارد زیر با بقیھ متفاوت است؟

  فعالیت ھای گوارشی -۴فشارخون                        -٣تعداد تنفس               - ٢ضربان قلب                         – ١

..................................................................................................................................................................................................  

  )۵/٢(پاسخ کوتاه بدھید. -۴

  لیمبیکند؟الف) کدام بخش مغز، تاالموس و ھیپوتاالموس را بھ بخشی از قشر مخ وصل میک

  دوربینب) برای اصالح کدام عیب انکساری چشم از عدسی ھمگرا استفاده می شود؟

  پسین ؟ھورمون اکسی توسین در کدام بخش ھیپوفیز ذخیره می شودپ) 

  عصبی شود؟ فعالیت کدام نوع از یاختھ ھای بدن دچار اختالل می MSت) در بیماری 

  کلوکاگونشود، چھ نام دارد؟ بب تجزیھ گلیکوژن ذخیره در کبد میث) ھورمونی کھ از جزایر النگرھانس ترشح و س
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  نام خانوادگی:و  نام
  کالس:

  
 آقای حیدرینام دبیر:

 

  بسمھ تعالی
  موحد دبیرستان 

  1400ماه  دی زیست شناسی اول ترم امتحان
 یازدھمسال 

  دقیقھ ٩٠ زمان:

        تاریخ:

 

  

بیماري، یک بیماري  در نوع یک، انسولین ترشح نمي شود یا بھ انداز. کافي ترشح نمي شود. این )١(را با ھم مقایسھ کنید؟ IIو نوع  Iدیابت نوع  -۵

لین درجزایر النگرھانس را از بین مي برد. این بیماري با تزریق انسولین تحت خود ایمني است کھ در آن دستگاه ایمني یاختھ ھاي ترشح کنند. انسو

انسولین بھ آن پاسخ  نوع دو اشکال در تولید انسولین نیست. در نوع دو انسولین بھ مقدار کافي وجود دارد، اما گیرنده ھاي کنترل درخواھد آمد. در دیابت

  تحرک در افرادي کھ زمین. بیماري را دارند ظاھر مي شود. بھ بعد، در نتیجھ چاقي و عدم نم یدھند. دیابت نوع دو از سن حدود چھل سالگي

...................................................................................................................................................................................................  
  )٧۵/٠(آنزیم لیزوزیم در کدام ترشحات بدن یافت می شود؟فقط نام ببرید.(سھ مورد) -۶
  

  عرق-اشک- بزاق
  

...................................................................................................................................................................................................  
  )٧۵/٠(اجزای یک واحد سارکومری را نام ببرید؟ -٧
  

 Zخط -میوزین–اکتین 
  

..................................................................................................................................................................................................  

  )١.(دیکن با حروف مربوطھ مشخص موارد مرتبط را  -٨

  

..................................................................................................................................................................................................  
  نوتروفیل-ماستوسیت-یا نھیدار-درشت خوار )۵/١انواع بیگانھ خوارھا را نام ببرید وعملکرد یکی را توضیح دھید.( -٩

ر گھا باعث افزایش جریان خون و زیاد م یکند. گشاد شدن  ماستوسي تھا ماد ھاي بھ نام ھیستامین دارند. ھیستامین ر گھا را گشاد و نفوذپذیري آنھا را
بھ خارج  حضور بیشتر گویچ ھھاي سفید م یشود.نفوذ پذیري بیشتر ر گھا موجب م یشود تا خوناب کھ حاوي پروتئي نھاي دفاعي است بیش از گذشتھ

  رگ نشت کند.
  

...................................................................................................................................................................................................  
  )۵/١مورد(٣وظایف یاختھ پشتیبان را بنویسید. - ١٠

ایستایي مایع اطراف آنھا )مثل  بي وحفظ ھمداربست ھایي را براي استقرار یاختھ ھاي عصبي ایجاد مي کنند؛ آنھا در دفاع از یاختھ ھاي عص این یاختھ ھا

  .غالف میلین را یاختھ ھاي پشتیبان بافت عصبي مي سازند حفظ مقدار طبیعي یون ھا( نیز نقش دارند.

  

...................................................................................................................................................................................................  
اگر سطح عدسي یا قرنیھ کامالً کروي و صاف نباشد، پرتوھاي نور بھ طورنامنظم بھ ھم مي رسند و روي یک  )١منظور از آستیگماتیسم چیست؟( - ١١

  .نمي شود. در این حالت، چشم دچار آستیگماتیسم است نقط. شبکیّھ متمرکز نمي شوند. در نتیجھ تصویر واضحي تشکیل
  

  نوتروفیل  )D Aپاکسازي گویچه هاي قرمز مرده در کبد و طحال.
  ماستوسیت )C Bیاخته اي که قسمت هایی از میکروب را در سطح خود قرار میدهد.

  یاخته دندریتی )B Cیاخته اي که هیستامین ترشح میکند.
  ماکروفاژ یا درشت خوار )A Dاز انواع گویچه هاي سفید است.
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  نام خانوادگی:و  نام
  کالس:

  
 آقای حیدرینام دبیر:

 

  بسمھ تعالی
  موحد دبیرستان 

  1400ماه  دی زیست شناسی اول ترم امتحان
 یازدھمسال 

  دقیقھ ٩٠ زمان:

        تاریخ:

 

  

ّ وضعیت موجب مي شود کھ مغز از  )۵/١ (توضیح دھید.فعالیت گیرنده ھای حس وضعیت چگونھ می باشد؟ - ١٢ فعالیت گیرنده ھاي مکانیکي حس
ّ وضعیتقسمت ھاي مختلف بدن نسبت بھ ھم، ھنگام سکون و حرکت اطالع یابد. گیرنده  چگونگي قرارگیري در ماھیچھ ھاي اسکلتي، زردپي  ھاي حس

درون ماھیچھ ھا بھ تغییر طول ماھیچھ حساس اند؛ مثالً وقتي دست خود را حرکت مي  ھا و کپسول پوشانند. مفصل ھا قرار دارند. گیرنده ھاي وضعیت
  ماھیچھ تغییر مي کند و گیرنده ھاي درون ماھیچھ تحریک مي شوند. دھید، طول
...................................................................................................................................................................................................  

  )١چھار وظیفھ اسکلت استخوانی در بدن را نام ببرید.( - ١٣

  تولید یاختھ ھاي خوني-دروني ت اندام ھايحفاظ-حرکت- پشتیباني

...................................................................................................................................................................................................  

نوع کند، براي حرکات استقامتي مانند  تار ماھیچ ھاي-تندوکند)١ افت ماھیچھ ای را نام ببرید . وآنھا را باھم مقایسھ کنید.(انواع یاختھ ھای ب - ١۴

نام میوگلوبین )شبیھ ھموگلوبین( دارند کھ مي توانند مقداري اکسیژن را ذخیره کنند.  شناکردن ویژه شد ھاند. این تارھا مقدار زیادي رنگ دانھ قرمز بھ

یشوند. این تارھا مسئول انجام ھ اي تند )یا سفید( سریع منقبض متارھاي ماھیچ .انرژي خود را بھ روش ھوازي بھ دست مي آورند این تارھا بیشتر

زي بھ دست از راه تنفس بي ھوا مثل دوي سرعت و بلندکردن وزنھ اند. این تارھا تعداد میتوکندري کمتري دارند و انرژي خود را بیشتر انقباضات سریع

  انرژي خود را از دست میدھند و خستھ میشوند. مي آورند. مقدار میوگلوبین این تارھا ھم کمتر است. این تارھا سریع

..................................................................................................................................................................................................  
  )١برای پیشگیری از دیابت نوع دو چھ باید کرد؟( - ١۵

  دوری از استرس  -رژیم غذایی مناسب کم چرب و عدم مصرف مواد قندی زیاد - ورزش وتحرک مناسب 
...................................................................................................................................................................................................  

  )١(اجزای نشان داده شده را مشخص کنید. - ١۶

  

  بخش میانی.۴                   بخش پیشین.٣.                          استخوان کف جمجمھ٢..                          بخش پسین..١

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار


	زیست یازدهم ترم 1.pdf (p.1-3)
	زیست یازدهم ترم 1 پاسخ.pdf (p.4-6)



