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            یازدهم تجربی       :پایه           2سواالت درس زیست شناسی                                 بنام خدا  

 دقیقه                           75مدت  زمان آزمون:              غیر دولتی دخترانه مولویدبیرستان 

 24/10/99تاریخ :             نام و نام خانوادگی :                          
 بارم سواالت                                                     ردیف

 گزینه درست را انتخاب کنید. 1

 

( وقتی سلول فعالیت عصبی ندارد، کانال دریچه دار............. برخالف ............ و همانند الف

 .................. غیر فعال است.

 نشتی  _سدیمی  _( پتاسیمی 2نشتی                                              _پتاسیمی  _( سدیمی 1

 پمپ سدیم پتاسیم _نشتی  _( پتاسیمی 4دریچه دار پتاسیمی               _نشتی  _( سدیمی 3

 

 اند؟جسم مژ گانی وقرنیه به ترتیب ازتغییرکدام پرده هاي چشم به وجود آمد ه ب( 

 مشیمیه –( صلبیه 4  صلبیه     -( مشیمیه3صلبیه          -( شبكیه2مشیمیه       -(شبكیه1

 تبادل هوادرگوش،بین کدام دوبخش امكان پذیر است؟-پ( 

                                                                گوش درونی   -( حلق2                                               حلزون  -(گوش میانی1

 گوش میانی-(حلق4                                    گوش میانی  –(گوش خارجی 3

 کدامیک از استخوان هاي زیر جز بخش محوري استخوان  انسان نمی باشد؟ ت(

 ( ترقوه4( مهره                               3دنده                     (2(آرواره پایین                                 1

 

 ؟ باشد نمی اسكلتی هاي ماهیچه اعمال از کدامیکث( 

 حفظ دماي بدن(4پشتیبانی             (3                 ارتباطات(2بدن                     حالت حفظ(1

 نیست؟اثر کدام هورمون ها برخالف یكدیگر ج (

 ( کلسی تونین و پاراتیروئید     2  ن                          ( انسولین و گلوکاگو 1

 (کورتیزول و انسولین4                ( کورتیزول و آلدوسترون        3

کدام سلول زیر فاگوسیتوز کننده نیست؟چ (   

(درشت خوار4موسیت                        (پالس3( نوتروفیل              2(دارینه اي                 1  
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 درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید. 2

 اند داده تشكیل را مغز عصبی ي دوگره ملخ برخالف پالناریا درسرالف(  

 اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک همیشه بر خالف یكدیگر کار می کنند.  ب (

 است.شیمیایی  گیرندهاي حس وضعیت نوعی گیرندهپ ( 
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   . در هر چشم مرکب تعداد سلول هاي گیرنده نور بیش از تعداد عدسی است ت(   

 بافت پیوندي  و مغز استخوان  قرار دارد. درون مجراي هاورسث (

. 

 می ایجاد جنینی ۀدور در یاخته چند پیوستن هم به از( مخطط البته) اي ماهیچه یاخته هر ج(

 . شود

( هر مولكول میوزین از یک زنجیره پلی پپتیدي تشكیل می شود که بخش سر و دم را چ  

 ایجاد می کند.             

     .هورمون گلوکاگون با تجزیه پروتئین ها سبب تضعیف سیستم ایمنی می گردد  -ح

                                                                        آلدوسترون با افزایش دفع سدیم از طریق ادرار، فشار خون را افزایش می دهد.                خ(

 غده عرق درالیه اي از پوست قرار دارد که در تهیه چرم به کار می رودد( 

 ل هاي سفید است.ذ( تراگذري از ویژگی هاي همه گلبو

  .ي خالی  را  کامل کنید جاها 3

  بزرگترین بخش تشكیل دهنده ي مغز ماهی......... بوده و دقیقًا در جلوي  مخ  قرار دارد.الف (

 ( لوب بینایی2( مخچه                                    1  

 می مردمک شدن.............. باعث پاراسمپاتیک اعصاب تحریک بادر عنبیه ماهیچه حلقوي ب(  

 .شود

 گشاد( 2                                تنگ( 1

 .دارد .......................سطح درونی تنه استخوان ران بافت پ( 

 ( متراکم 2( اسفنجی                              1

 .دارند وجود.....................................  و کشكک ، ران هاي استخوان  زانو محل درت(

 ( درشت نی 2( نازک نی                                1

 بیشتري در پاهاي خود دارند .........دوندگان دوي ماراتن تارهاي ماهیچه ايث(

 ( تند2        ( کند                               1

 داراي چرخه تنظیم مثبت می باشد.................. هورمون ج (

 پروالکتین( 2     ( تیروئید                         1

 .......... است .  اُکسی توسین هورمون  محل تولیدچ ( 

 (  هیپوفیز پسین 2( هیپوتاالموس                       1

 

 از سلول آلوده به ویروس ترشح می شود؟ .............( پروتئین هاي دفاعی ح

                              2( اینترفرون نوع 2               1( اینترفرون نوع 1

 

 . ندارند نقشی دفاعی، خط ............................ در فقط سفید هاي گویچهخ (

 (    سومین 3( دومین               2اولین            (1
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 به سواالت زیر پاسخ کوتاه  دهید. 

 الف( در انعكاس عقب کشیدن دست چند سیناپس در ماده خاکستري نخاع وجود دارد؟

 دارند؟ نقش خون فشار و قلب ضربان تنظیم در که ببرید نام مغز بخش دو

 چیست اومامی گیرنده محرک   

 را بنویسید؟ حل گیرنده فرو سرخ در مارزنگیم 

   گیرنده کدام یک از حواس ویژه مژک ندارد؟ 

 کند می استفاده شكارچی حضور اخطار براي فرومون از که جانداري در را اسكلت نوع

 رابنویسید

 سبب افزایش جذب کلسیم می شود؟ Dکدام هورمون به کمک ویتامین  

   ؟تولید می شود یمحصوالتچه  ها، چربی ۀبراثر تجزیدردیابت شیرین 

4 

 با توجه به شكل روبرو  به  سواالت  زیر پاسخ دهید؟ 

 (  شكل  روبرو چه فرایندي را نشان می دهد؟الف.

 د  بیشتر مشارکت دارند؟ینکدام  گروه از  گلبول هاي سفید در این فراب(
 پ( دو مورد از عالیم این فرایند را بنویسید؟

 ت( ماده اي که باعث  گشاد شدن  رگ ها در این فرایند 

 شده،  از کدام گروه از سلول ها ترشح می شود؟
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 .                                                                                                   دهید پاسخ سواالت تصاویربه به باتوجه

ترشح طوالنی مدت 1شماره الف(در شكل 

 سیستم تضعیف سبب بخش کدام هورمون

   A  - B) شود؟ می ایمنی

 

 ؟ مشخص  بخش طرف به 2ب(در شكل 

 ؟شود می ساخته بافتی چه  شده

0.5 

الف ( دو نوع پروتئین  در دفاع غیر اختصاصی نام ببرید که از طریق  ایجاد منافذ در غشاي  

 نابودي آنها می شوند؟سلول هاي هدف  خود باعث  

 ب( کدام گروه از گلبول هاي سفید در بیماري هاي انگلی افزایش می یابد.
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