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 2آزمون درس: زیست شناسی 

 زدهم متوسطهایپایه: 

 رشته: تجربی

 9911 -00سالتحصیلی: 

 بسمه تعالی
  هید بهشتیش دوم  دورهدبیرستان 

 اردبیل  1سنجش و ارزشیابی انحیه 

 نام و نام خانوادگی: 

  20/90/9911 تاریخ آزمون:

 دقیقه 93مدت آزمون: 

 94:00ساعت شروع:     2تعداد صفحه: 

 بارم سواالت ردیف

  برای درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر یک دلیل علمی بنویسید. )هر مورد یک نمره( الف

شا به بیشترین حد خوود موی رسود،    یک یاخته عصبی انسان، در زمانی که اختالف پتانسیل دو سوی غر د 1

 می گذرد. فقط یک نوع یون از غشا 

1 

در ماده خاکسوتری   ،ناقل عصبی شرکت کننده در انعکاس عقب کشیدن دست در برخورد با جسم داغر ه 2

 نخاع تولید شده است. 

1 

 1 ه سفید مغز باشد. مغز انسان، ممکن است پرده مننژ در ارتباط مستقیم با مادر د 3

ابتدا دو یون پتاسیم وارد یاخته عصبی، سپس سه یون سودیم از نن  پتاسیم  –هر بار فعالیت پمپ سدیم ر د 4

 خارج می شوند. 

1 

سمپاتیک و پاراسمپاتیک معموالً بر خالف یکدیگر کار می کنند تا فعالیت های حیاتی بودن را در  عصاب ا 5

 شرایط مختلف تنظیم کنند. 

1 

قطعاً نوعی یاخته بوده و با برقراری سیناپس با سایر نورون ها در بخو  مییطوی   ه، ژوی گیرنده حواسر ه 6

 . ندکصبی را فقط به مغز ارسال عپیام  ،دستگاه عصبی

1 

هنگام التهاب، همه یاخته هایی که با تولید پیک های شیمیایی، گویچه های سفید را به موضو   انسان به ر د 7

رت ادامه حیات و هنگام مواجهه بوا عوامول بیمواریزا پوروت ین     نسیب هدایت می کنند، می توانند در صو

 دفاعی ترشح کنند. 

1 

وارد موی  شر مو   قتاالموس ها و لوب های پس سری به از چشم انسان، فقط  بینایی خارج شدهطالعات ا 8

 شوند. 

1 

رنگین چشم مرکب حشرات بر خالف بخ  رنگین چشم انسان به طور مسوتقیم در همگرایوی نوور    خ  ب 9

 نق  دارد. 

1 

 1 ابت یا نیمه متیرک می باشد. مفصل موجود در بخ  میوری اسکلت انسان قطعاً از نوع ثر ه 11

 1 می شوند.  ها متصل اند، موجب حرکت استخوان ها ماهیچه اسکلتی که توسط زردپی به استخوانر ه 11

  ی دومادامه سواالت در صفیه 



2 

 2آزمون درس: زیست شناسی 

 زدهم متوسطهایپایه: 

 رشته: تجربی

 9911 -00سالتحصیلی: 

 بسمه تعالی
  هید بهشتیش دوم  دورهدبیرستان 

 اردبیل  1سنجش و ارزشیابی انحیه 

 نام و نام خانوادگی: 

  20/90/9911 تاریخ آزمون:

 دقیقه 93مدت آزمون: 

 94:00ساعت شروع:     2تعداد صفحه: 

 بارم سواالت ردیف

 1 ها بر خالف ناقل های عصبی، ممکن است وارد یاخته های هدف شوند. ورمون ه  12

بخ  از مغز انسان، که در تنظیم تعداد ضربان قلب و فشار خون نق  دارد، دارای دو ماده خاکستری و ر ه 13

 سفید است.

1 

از کوراتین   O2ده از تولید شده بدون استفا ATPطور معمول در ماهیچه های اسکلتی انسان، هر مولکول به  14

 فسفات به دست می نید. 

1 

 1 قرار دارند.  یگیرنده مکانیکی موجود در گوش انسان، در البه الی بافت پوششهر  15

 1 هورمون موثر بر ایمنی بدن انسان، از غده ای وابسته به هیپوتاالموس ترشح می شود. ر ه 16

ژله شوفاف   وه با هر دو مای  شفاف چشم انسان به وسیله رشته هایی به بخشی متصل شده است کدسی ع 17

 چشم در تماس مستقیم است. 

1 

دسته از تارهای ماهیچه اسکلتی که برای حرکات استقامتی مانند پرواز کردن ویژه شده اند، انرژی خود ن ن 18

 ت می نورند. را بیشتر از راه تنفس بی هوازی به دس

1 

ای طوالنی مدت از قشر غدد فوق کلیه ترشح می شوند، موجب ایجاد هورمونی که در پاس  به تن  ههر  19

 می شوند.  دماخیز یا 

1 

 فذ در یاخته های هدف و اخوتالل در عملکورد غشوای   ها همانند پروت ین های مکمل با ایجاد مناپرفورین  21

 یاخته های هدف در کنترل ورود و خروج مواد، موجب مرگ نن ها می شوند. 

1 

 21 صادقیلر -موفق باشید 
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