
 

 بسمه تعالي 

  علوم تجربی

 70دقيقه     مدت امتحان :  
 0011دی ماهسال تحصيلي :

01آموزش وپرورش منطقه   

اوحدی نمونه دولتی دبيرستان  
 2زيست شناسی سواالت امتحان درس :  

 پايه يازدهم
 

:نام کالس    اسرطراح : دستان                             :نام و نام خانوادگي  
     

 رديف سئواالت  بارم

1 

 درستی ونادرستی جمالت زير را مشخص کنيد
 الف( هيچ کدام از پايانه های اکسونی نرون ها ميلين دار نيست وخاکستری است 

 ب( ياخته گيرنده حس بويايی خود پيام را به دستگاه عصبی مرکزی هدايت می کند 
 لوب گيجگاهی مانند لوب آهيانه با سه لوب در تماس است ج( 

 يد همانند تيروئيد در موقعيت باالتری نسبت به تيموس قرار دارد ئد( هرغده پاراتيرو

1 

 1 

 جای خالی را با کلمات مناسب پر کنيد

 و ميتواند پيام الف(جسم ياخته ای محل قرار گرفتن هسته و انجام سوخت و ساز ياخته های عصبی است 

 ........ دريافت کند

 ب(خارجی ترين اليه کره چشم از صلبيه و........ تشکيل شده است

 که نتيجه........ ج(استخوان های بدن به طور پيوسته دچار شکستگی های ميکروسکوپی می شوند

 مول بدن اندمع

 ت ها نقش داردسيد(غده تيموس هورمون تيموسين ترشح می کند که در........لنفو

2 

 5/1 

 مرکزهرکدام از فعاليت های زير در کدام بخش دستگاه عصبی است
 ب(پردازش اوليه اطالعات حسی      الف(تقويت اطالعات حسی                   

 د(هماهنگی فعاليت ماهيچه ها         ج(پردازش نهايی اطالعات حسی         
 ن(تشنگی                                   م(دمای بدن       

3 

   1 

 در مورد بخش خودمختار

 با فعاليت پاراسمپاتيک وايجاد حالت ارامش فشار خون همانند ضربان قلب........می شود -الف

 ود يش تعداد تنفس در دقيقه می شدر مسابقه ورزشی بخش ..........ان سبب افزا -ب

 در حالت ارامش نرون های بخش پاراسمپاتيک پتانسيل............دارند  -ج

 بخش خودمختار برخالف هر بخش ان همواره .............است-د

4 

   1 

 ذکر دلیل بنویسید بدون درستی یا نادرستی جمالت را 

 .دارد وجود فرابنفش پرتو های گیرنده و مرکب حشرات،چشم از برخی در-الف

 .است استخوان جنس از ها،تماما   ماهی جزء به داران مهره همۀ اسکلت-ب

 دارند کوتاهی بسیار اکسون که است این ساز هورمون های نورون های ویژگی از یکی-ج

 پروتئین میوزین وجوددارد  فقط استراحت حالت در سارکومر روشن بخش در-د
 

5 

   1     
 می شوند نام ببريد؟بافتی گيرنده های درد در اثر آسيب محرک های مکانيکی و شيميايی که باعث تحريک 

 
6 

  1     
 هرکدام از موارد زير باعث چه بيماری در چشم می شوند

 ب(عدم يکنواختی عدسی چشم      الف(کاهش انعطاف پذيری عدسی چشم                  
 پرتوهای نوردرجلوی شبکيه کزد(تمر                   ج(بزرگ شدن کره چشم                      

7 

1 

 در مورد گيرنده های حسی در حشرات
 الف(مکان پرده صماخ در جيرجيرک در فاصله کدام بندها قرار دارد

 ب(گيرنده نوری ان ها در کدام اندام قرار دارد  
 ج(مکان گيرنده های شيميايی تشخيص مزه در مگس  

 نزديک تر است بدند(بين پرده صماخ جيرجيرک و گيرنده شيميايی مگس کدام به سطح    

8 

   1        

 درستی يا نادرستی عبارات زير را مشخص کنيد در مورد دريچه بيضی
  در دو طرف ان دو محيط مختلف از نظر چگالی وجود داردالف(

 ب(مجاری نيم دايره در موقعيت باالتراز ان قرار دارند 
 حرکت ان قطعا باعث حرکت مايع می شود ج(

 د( اين پرده در موقعيت باالتر از نوک حلزون گوش قرار دارد
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1 

 درمورد تراکم توده استخوان در زنان و مردان
 خوان باالتر استالف(درکدام جنس تراکم است

 سالگی شدت تغييرات تراکم در کدام جنس بيشتر است 01تا21ب(بين سن   
 سالگی کاهش تراکم در کدام يک کمتر است  01تا01ج(از سن   

 د(در کدام يک نمودار ان شيب ثابت دارد   

11 

1 
 هريک از موارد زير از کدام شکل استخوان می باشند

 الف(جمجمه                  ب(مهره                     ج(مچ دست                   د(ران
11 

1 
 درمورد تارهای ماهيچه ای )کند و تند(

 ب(اسيد الکتيک بيشتر توليد می کند                             الف(کدام ذخيره اکسيژن کمتر دارد
 زودتر خسته می شوندد(                           ج(تنفس بی هوازی ان بيشتر است  

12 

5/1 
 ايا اين جمله درست است 

 درون بافت پيوندی ، بافت های پيوندی ،پوششی وماهيچه ای وجوددارد دليل بياوريد 
 

13 

1 
 هرکدام از موارد زير مربوط به کدام هورمون است

 ب(جدا کردن کلسيم از ماده زمينه ای استخوانتنظيم انرژی دردسترس ياخته ها               الف(
 د(باز جذب سديم                             تضعيف دستگاه ايمنیج(  

14 

1 
 تنظيم باز خوردی منفی را تعريف کنيد

 
15 

 16                                       های محرک هيپوفيز پيشين را نام ببريدهورمون  1

5/1 
 پيک شيميايی را تعريف کنيد

 
17 

5/1 
 بعد از خوردن صبحانه  

 دنبال افزايش قند خون غلظت کدام هورمون در خون افزايش می يابد به  –الف 
 ميزان ذخيره گليکوژن در سلول های کبدی تحت تاثير کدام هورمون افزايش می يابد  -ب

18 

1 

 با توجه به مفاهيم هورمون ها برای عبارات زير کلمه مناسب بنويسيد 
 صبح ..............است  00صبح نسبت به ساعت  0مقدار هومون مالتونين در خون در ساعت -الف

 ميزان هورمون انسولين در خون بعد از خوردن صبحانه نسبت به قبل از خوردن صبحانه .............است  -ب
 در خون با تجزيه گلوکز، مقدار هورمون گلوکاگون .............می يابد  T4و T3يش هورمون های با افزا -ج
بدنبال شرايط تنش زاابتدا غلظت هورمون انسولين خون .............می يابد واين باعث کاهش گلوکز خون می  -د

  شود 

19 

2 

 پرسش های گزينه ای

A-...... هر رشته عصبی در پالناريا 

 (به طناب عصبی متصل است1

 (می تواند پيام عصبی توليد کند2

 (در خارج از سر قرار گرفته است3

 (جز دستگاه عصبی محيطی محسوب ميشود4

B- ..... نمی توان گفت 
 (قطر صلبيه در تمام نقاط يکسان است۱
 ( عنبيه برخالف جسم مژگانی در تماس با هيچ اليه ای از چشم نيست۲
 ليه فاقد مالنين است (به طور طبيعی زال۳
 (جسم مژگانی حلقه ای بين مشيميه و عنبيه ايجاد می کند۴
C- .. گيرنده های .........در انسان گيرنده های تعادلی مجاری نيم دايره ................ 
 بويايی در سطح خود تعدادی مژک دارند –(همانند ۱
 ارسال می کنندشنوايی پيام های عصبی را به قشر مخ  –(برخالف ۲
 فشار پوست در مجاورت غشای پايه قرار دارند –(همانند ۳
 نوری اطالعاتی را به مرکز تعادل بدن ارسال می کنند –(برخالف ۴

D- .. استخوان هايی که در .... نقش دارد محور بدن را تشکيل می ..... نقش دارد.....استخوان هايی که در ..

 دهد
 از شش هاحافظت -برخالف-(حرکات گردن۱
 حرکات قفسه سينه –همانند  –(حفاظت از مغز ۲
 حرکات شانه –همانند  -(حفاظت از قلب۳
 حفاظت از نخاع –برخالف  –(حرکات کمر ۴
 

 موفق و سربلند باشيد
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  علوم تجربی بسمه تعالي  0011دی ماهسال تحصيلي :

      مدت امتحان :  
01آموزش وپرورش منطقه   

اوحدی نمونه دولتی دبيرستان  
درس : کليد   

پايه يازدهم2زيست شناسی     
 

                                نام خانوادگي :                                                       نام كالس :نام و     اطراح : دستان سر

 رديف سئواالت  بارم

1 

 درستی ونادرستی جمالت زير را مشخص کنيد
 درست.الف( هيچ کدام از پايانه های اکسونی نرون ها ميلين دار نيست وخاکستری است 

 درست.ب( ياخته گيرنده حس بويايی خود پيام را به دستگاه عصبی مرکزی هدايت می کند 
 درست. لوب گيجگاهی مانند لوب آهيانه با سه لوب در تماس است ج( 

 درست.د( هرغده پاراتيروئيد همانند تيروئيد در موقعيت باالتری نسبت به تيموس قرار دارد 

1 

 1 

 پر کنيدجای خالی را با کلمات مناسب 

 و ميتواند پيام الف(جسم ياخته ای محل قرار گرفتن هسته و انجام سوخت و ساز ياخته های عصبی است 

 ...... دريافت کندنيز..

 تشکيل شده است .....قرنيهب(خارجی ترين اليه کره چشم از صلبيه و...

 ...حرکات..نتيجه.که  ج(استخوان های بدن به طور پيوسته دچار شکستگی های ميکروسکوپی می شوند

 معمول بدن اند

 ت ها نقش داردسيلنفو.....تمايزد(غده تيموس هورمون تيموسين ترشح می کند که در...

 

2 

 5/1 

 مرکزهرکدام از فعاليت های زير در کدام بخش دستگاه عصبی است
 تاالموس ب(پردازش اوليه اطالعات حسی                      تاالموس   الف(تقويت اطالعات حسی 

 مخچه    د(هماهنگی فعاليت ماهيچه ها               قشر مخج(پردازش نهايی اطالعات حسی   
 هيپوتاالموس ن(تشنگی            هيپوتاالموسم(دمای بدن                               

3 

   1 

 در مورد بخش خودمختار

 کم ياخون همانند ضربان قلب........می شود با فعاليت پاراسمپاتيک وايجاد حالت ارامش فشار  -الف

 کاهش

 سمپاتيک در مسابقه ورزشی بخش ..........ان سبب افزايش تعداد تنفس در دقيقه می شود -ب

 عملدر حالت ارامش نرون های بخش پاراسمپاتيک پتانسيل............دارند  -ج

 عالفبخش خودمختار برخالف هر بخش ان همواره .............است -د

4 

   1 

 ذکر دلیل بنویسید بدون درستی یا نادرستی جمالت را 

 نادرست .دارد وجود فرابنفش پرتو های گیرنده و مرکب حشرات،چشم از برخی در-الف

 نادرست .است استخوان جنس از ها،تماما   ماهی جزء به داران مهره همۀ اسکلت-ب

 نادرست. دارند کوتاهی بسیار اکسون که است این ساز هورمون های نورون از ویژگی از یکی-ج

 نادرست. پروتئین میوزین وجوددارد  فقط استراحت حالت در سارکومر روشن بخش در-د
 

5 

   1     

 می شوند نام ببريد؟بافتی گيرنده های درد در اثر آسيب محرک های مکانيکی و شيميايی که باعث تحريک 

 
 يايی مثل الکتيک اسيد ويا هيستامين شيم–سرما ويا گرمای شديد –مکانيکی مثل بريدگی 

6 

  1     

 هرکدام از موارد زير باعث چه بيماری در چشم می شوند
 استيگماتيسم  ب(عدم يکنواختی عدسی چشم            پير چشمیالف(کاهش انعطاف پذيری عدسی چشم 

 نزديک بينی پرتوهای نوردرجلوی شبکيه کزد(تمر             نزديک بينیج(بزرگ شدن کره چشم      
 

7 

1 

 در مورد گيرنده های حسی در حشرات
 بين بند اول ودوم.     الف(مکان پرده صماخ در جيرجيرک در فاصله کدام بندها قرار دارد

  چشم مرکب           ب(گيرنده نوری ان ها در کدام اندام قرار دارد  
 موهای حسی روی پاها     ج(مکان گيرنده های شيميايی تشخيص مزه در مگس  

8 
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 صماخ     نزديک تر است بدند(بين پرده صماخ جيرجيرک و گيرنده شيميايی مگس کدام به سطح    
 

   1        

 در مورد دريچه بيضی درستی يا نادرستی عبارات زير را مشخص کنيد
  درست ختلف از نظر چگالی وجود داردالف(در دو طرف ان دو محيط م

 درستب(مجاری نيم دايره در موقعيت باالتراز ان قرار دارند 
 درستج(حرکت ان قطعا باعث حرکت مايع می شود 

 درست د( اين پرده در موقعيت باالتر از نوک حلزون گوش قرار دارد

9 

1 

 درمورد تراکم توده استخوان در زنان و مردان
 مردان       خوان باالتر استتراکم استالف(درکدام جنس 

 زنان    سالگی شدت تغييرات تراکم در کدام جنس بيشتر است 01تا21ب(بين سن   
 مردان    سالگی کاهش تراکم در کدام يک کمتر است  01تا01ج(از سن   

 مردان       د(در کدام يک نمودار ان شيب ثابت دارد   
 

11 

1 

 کدام شکل استخوان می باشندهريک از موارد زير از 
 الف(جمجمه                  ب(مهره                     ج(مچ دست                   د(ران

 دراز  –کوتاه  –نامنظم  –به ترتيب پهن  
11 

1 

 درمورد تارهای ماهيچه ای )کند و تند(
 ب(اسيد الکتيک بيشتر توليد می کند                             الف(کدام ذخيره اکسيژن کمتر دارد

 زودتر خسته می شوندد(                           ج(تنفس بی هوازی ان بيشتر است  

 -تند  –تند  –تند –به ترتيب تند 

12 

5/1 

 ايا اين جمله درست است 
 درون بافت پيوندی ، بافت های پيوندی ،پوششی وماهيچه ای وجوددارد دليل بياوريد 

درست است درون بافت پيوندی استخوان ، بافت های پيوندی وماهيچه ای وپوششی در ساختار 
 رگ های ان وجوددارد وداليل ديگر 

13 

1 

 هرکدام از موارد زير مربوط به کدام هورمون است
 ب(جدا کردن کلسيم از ماده زمينه ای استخوانتنظيم انرژی دردسترس ياخته ها               الف(

 د(باز جذب سديم                             تضعيف دستگاه ايمنیج(  
 الدوسترون ------کورتيزول ----پاراتيروئيد ---- T4و T3به ترتيب تيروئيدی يا 

14 

1 
 تنظيم باز خوردی منفی را تعريف کنيد

 عکس انافزايش مقدار يک هورمون يا تاثيرات ان باعث کاهش ترشح هورمون ويا 
15 

1 
  هورمون های محرک هيپوفيز پيشين را نام ببريد

                                        LH,FSH----فوق کليه ----محرک تيروئيد
16 

5/1 
 پيک شيميايی را تعريف کنيد

 مولکولی است که پيامی را منتقل می کند 
17 

5/1 

 بعد از خوردن صبحانه   
 انسولين به دنبال افزايش قند خون غلظت کدام هورمون در خون افزايش می يابد –الف 

  انسولين ميزان ذخيره گليکوژن در سلول های کبدی تحت تاثير کدام هورمون افزايش می يابد -ب
18 

1 

 با توجه به مفاهيم هورمون ها برای عبارات زير کلمه مناسب بنويسيد 
 صبح ..............است  00صبح نسبت به ساعت  0مقدار هومون مالتونين در خون در ساعت -الف

 ميزان هورمون انسولين در خون بعد از خوردن صبحانه نسبت به قبل از خوردن صبحانه .............است  -ب
 در خون با تجزيه گلوکز، مقدار هورمون گلوکاگون .............می يابد  T4و T3با افزايش ذهورمون های  -ج
بدنبال شرايط تنش زاابتدا غلظت هورمون انسولين خون .............می يابد واين باعث کاهش گلوکز خون می  -د

  شود 
 افزايش-----افزايش -----بيشتر يا زيادتر----به ترتيب بيشتريا زيادتر 

19 

2 

 گزينه ای پرسش های

A-...... هر رشته عصبی در پالناريا 

 (به طناب عصبی متصل است1

 (می تواند پيام عصبی توليد کند2

 (در خارج از سر قرار گرفته است3

 (جز دستگاه عصبی محيطی محسوب ميشود4

B- ..... نمی توان گفت 
 (قطر صلبيه در تمام نقاط يکسان است۱
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 با هيچ اليه ای از چشم نيست ( عنبيه برخالف جسم مژگانی در تماس۲
 (به طور طبيعی زالليه فاقد مالنين است ۳
 (جسم مژگانی حلقه ای بين مشيميه و عنبيه ايجاد می کند۴

C- .... در انسان گيرنده های تعادلی مجاری نيم دايره ..... گيرنده های 
 بويايی در سطح خود تعدادی مژک دارند –(همانند ۱
 های عصبی را به قشر مخ ارسال می کنند شنوايی پيام –(برخالف ۲
 فشار پوست در مجاورت غشای پايه قرار دارند –(همانند ۳
 نوری اطالعاتی را به مرکز تعادل بدن ارسال می کنند –(برخالف ۴

D- استخوان هايی که در .... نقش دارد... استخوان هايی که در .... نقش دارد محور بدن را تشکيل می دهد 
 حافظت از شش ها-برخالف-گردن(حرکات ۱
 حرکات قفسه سينه –همانند  –(حفاظت از مغز ۲
 حرکات شانه –همانند  -(حفاظت از قلب۳
 حفاظت از نخاع –برخالف  –(حرکات کمر ۴

 2گزينه -----------1گزينه --------1گزينه ---- 2به ترتيب گزينه 

 موفق و سربلند باشيد
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