
 

 

 پاسخ نامه()همراه  olom123p@کانال علوم  نیآزمون آنال یازدهمینسواالت 

 ۵ل ، فصهشتم هیپا علوم

 یسعادت –آزمون: پارسه  یطراحسرپرستان تیم 

 شود؟شده و به استخوان تبدیل میغضروف با جذب کدام مواد معدنی سخت  -۱

            فسفر -آهن د(                فسفر -پتاسیم ج(                   گوگرد -کلسیم ب(            فسفر -کلسیم الف( 

 ی صوتی وجود دارد؟در کدام قسمت گوش گیرنده -۲

 ی گوشپردهد(              دایرهمجاری نیم( جقسمت حلزونی           ب(                   های گوشاستخوانچهالف( 

 ................. در حفظ شکل کروی چشم نقش دارد. -۳

                زجاجیه د(                عنبیهج(  شبکیه         ب( زاللیه           الف(

 شود؟قشر مخ منتقل میسری های ایجاد شده در کدام قسمت به بخش پسپیام-۴

 ی چشاییگیرنده د(بخش حلزونی گوش         ج(       ای شبکیههای استوانهسلول ب(        ی لمسگیرندهالف( 

 رود؟شمار نمیه بکدام مورد از وظایف استخوان -۵

        ذخیره ی مواد معدنیب(               های خونیساخت سلولالف( 

 های بدنحفاظت از برخی اندامد(           ایماهیچههای ساخت سلولج(

 اند؟رباط و زردپی به ترتیب از چه نوع بافتی تشکیل شده -۶

  پوششی-عصبی  د(                پیوندی -پوششی ج(               عصبی -پیوندی ب(         پیوندی -پیوندی الف( 

 ؟ویژگی دارندچه ی معده، ای دیوارهماهیچه هایسلول -۷

 اند.               دوکی شکلد(             ای هستند.رشتهج( ای هستند.          چند هستهب(                 منشعب هستند.الف( 

 بیشتر است؟ ،چرا سرعت حرکت مار از کرم -۸

 زیرا مار بزرگتر است.                             ب( چون مار دارای اسکلت است.                      ( الف

        چون مار دارای ماهیچه است.د(                  چون بدن مار دارای پولک است.ج( 

 حرکت بیشتری دارد؟ آزادیکدام یک از مفاصل زیر -۹

 هامفصل بین دنده د(                 پایینفک ج(                      مفصل مچ پا ب(                   مفصل آرنج الف(

 باشد؟های نوری چشم، به ترتیب مسئول دیدن در نور کم، و کدام یک مسئول دیدن رنگ اجسام میکدام یک از گیرنده-۱۰

        ایاستوانه –ای استوانهد(          مخروطی -ای استوانهج(        ایاستوانه –مخروطی  ب(مخروطی       –مخروطی  الف(
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 شرکت کننده
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 اگر استخوانی را برای چند روز در اسید قرار دهیم:-۱۱

          کند.تغییری نمید(                 شود.استحکام آن بیشتر میج(                  شود.تر مینرمب( شود.         تر میشکننده الف(

 تشکیل نشده است؟های دوکی شکل ای با سلولههای زیر از بافت ماهیچک از اندامیکدام -۱۲

 قلبد(        هارودهج(       عنبیه چشمب(        معدهالف( 

 ماهیچه های بازو، روده و قلب به ترتیب از راست به چپ، جزو کدام نوع ماهیچه هستند؟ -۱۳

 قلبی-صاف-اسکلتید(    اسکلتی   -اسکلتی-اسکلتیج(     قلبی  -اسکلتی-صافب(     صاف -صاف–صاف الف( 

 ی کدامیک از موارد زیر با بقیه متفاوت است؟دهندهنوع بافت تشکیل-۱۴

 پوستد(               های گوشاستخوانچهج( ی گوش            اللهب(           رباطالف( 

 ای استخوان است؟ی زمینههای زیر مربوط به تغییر در مادهکدام یک از بیماری-۱۵

 آرتروزد(                        پیچ خوردگیج(                  رفتگی درب(                پوکی استخوانالف(

 ؟نداردهای مکانیکی های بدن در برابر آسیبهای زیر نقشی در حفاظت از اندامکدام یک از استخوان-۱۶

 دندهد(            ترقوهج(               ستون مهرهب(           جمجمهالف( 

 های کدام قسمت بدن ساختار لوالیی دارند؟مفصل -۱۷

            انگشت پا د(       کمرج(           گردن( بجمجمه             الف( 

 ؟ندارندهای حسی مژه های زیر، گیرندهدر کدام یک از اندام -۱۸

 گوشد( زبان                       ج(پوست                       ب(                    بینیالف( 

 شوند؟کدام دو حس مکمل یکدیگر محسوب می-۱۹

 بویایی و شنوایید(                 بینایی و المسهج(            بینایی و شنواییب(                بویایی و چشایی الف(

 بیشتری قرار دارند؟های کدام ناحیه در معرض آسیب غضروف-۲۰

 بینید(                گوشج(                     زانوب(                  گردن پشتالف( 
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 آنالین سراسری علوم تجربی کلید پاسخ سواالت آزمون

 پاسخ سوال

 الف ۱

 ب ۲

 د ۳

 ب ۴

 ج ۵

 الف ۶

 د ۷

 الف ۸

 ب ۹

 ج ۱۰

 ب ۱۱

 د ۱۲

 ج ۱۳

  د ۱۴

 الف ۱۵

 ج ۱۶

 د ۱۷

 ب ۱۸

 الف ۱۹

 ب ۲۰

 

 "شوند.های کوچک، پیموده میهای طوالنی، با گامراه"

 «موفق و سالم باشید»
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