
 نام و نام خانوادگی: 

 یازدهم تجربیمقطع و رشته: 

 شماره داوطلب:

 تعداد صفحه سؤال:

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 دبیرستان غیردولتی پسرانه

 زیست  نام درس: 

 عبدل محمدی بیر:نام د

 13امتحان:........../.........../....... تاریخ

 صبح/ عصر ساعت امتحان:................

 مدت امتحان: ................. دقیقه
 ) مهر آموزشگاه (                                    مدت امتحان:..............دقیقه      صفحه:.....         

ف
دی

ر
 

ره «الت  سؤا»  
نم

 

 الف: سخترين اليه پرده مننژ اليه مياني ميباشد   .)................( 1

 پتاسيم در هر دوره از فعاليت خود سه يون پتاسيم از ياخته عصبي خارج و دو يون سديم وارد ميكند  . .)................(–ب: پمپ سديم 

 باشند.)................(ع مكانيكي ميپ: گيرنده های متصل به پرده صماخ در جيرجيرک از نو

 ت: خارجي ترين اليه چشم فقط صلبيه ميباشد.)................(

 رشته اکتين را دارد.)................( 4ث( هر رشته ميوزين در سارکومر همزمان قابليت اتصال به 

 ...(ج(ياخته های خوني در همه استخوان های بدن ساخته ميشوند.).............

 چ( ارتباط هيپوتاالموس با هيپوفيز پيشين نوعي ارتباط عصبي ميباشد.)................( 

 خ( ياخته های عصبي توانايي توليد هورمون و ناقل عصبي را دارند.)................(    

2 

 .جاهای خالي را بنويسيد  3

 . ديده نمي شوند الف( از نمای باالی مخ لوب های ..........................

 ب( پايين ترين گيرنده پوست گيرنده ......................... ميباشد 

 پ( دومين استخوان گوش مياني استخوان ....................... ميباشد  

 ت( در هر دست انسان ..................بند انگشت وجود دارد 

 ميباشند  zم با خط ث( رشته های ................... در اتصال مستقي

 ج( بخش مرکزی فوق کليه ساختار ....................... دارد
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 گزينه درست را انتخاب کنيد  4
Aکدام يك از عوامل زير باعث ميشود که پتانسيل نورون منفي باشد ؟  : 

 پ: کانال های نشتي                        ت : الف و ج        پتاسيم             ب: کانال دريچه دار سديمي                    –الف: پمپ سديم 

Bلوب پس سری مخ با کدام يك از لوب های زير سطح تماس مشترک ندارد ؟ : 

 ت: مخچه         الف: گيجگاهي                              ب: پيشاني                                                 پ: آهيانه                

Cنخاع درون ستون مهره ها از بصل النخاع تا ....................مهره کمر کشيده شده است ؟ : 

 ت: چهارمين          الف: اولين                                ب: دومين                                            پ: سومين                       

D يك از موارد زير جزء حواس پيكری ميباشد ؟:  کدام 

 ت:چشايي                      الف: بينايي                                 ب:شنوايي                                                    پ: درد               

E : در کدام يك از موارد زير گيرنده حسي وضعيت ديده نميشود ؟ 

 ت: ماهيچه اسكلتي   ف( رباط                              ب: زردپي                                     پ: کپسول مفصلي                             ال

Fچند نوع ياخته عصبي در شبكيه چشم وجود دارد ؟ : 

 1ت:                                             2پ:                                            3ب:                                      4الف(

Gکدام استخوان جزء بخش محوری اسكلت بدن نمي باشد ؟ : 

 پ( دنده ها                                             ت( جناغ                                    الف( مهره ها                                   ب(ترقوه         

Hکدام يك از استخوان های زير فقط در نمای پشتي اسكلت انسان ديده ميشوند ؟ : 

 پ( کتف                                       ت( چهره  الف( بازو                              ب( ترقوه                                     

I مفصلي که رباط صليبي در آن قرار دارد مفصلي از نوع ...................... ميباشد : 

 ت( ثابت         الف( لواليي                                 ب( گوی کاسه                                       پ( لغزنده               

Jکدام هورمون زير باعث کاهش حجم ادرار ميشود ؟ : 
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 اتورمون  الف( کورتيزول                            ب( آلدسترون                                      پ( اپي نفرين                 ت( پار

Kکدام هورمون ميتواند باعث پوکي استخوان شود ؟ : 

 ت( پاراتيروئيدی                            T3رون                           ب( گلوکاگون                                     پ( الف( آلدست

Lکدام يك از غدد درون ريز در ناحيه سينه ديده ميشود ؟ : 

 پ( تيموس                   ت( تيروئيد                           الف( تخمدان                                       ب( اپي فيز               

 در هريك از موارد زير مشخص کنيد که عصب از جنس دندريت است يا آکسون :  5

 الف( عصب گيرنده های شيميايي پای مگس.....................

 ب( عصب تعادلي گوش ...........................

 ...........................پ(عصب بينايي ..

 ت(عصب شنوايي گوش .....................
 

1 

 شكل زير نمودار پتانسيل عمل در ياخته  های عصبي را نشان ميدهد با توجه به آن به سواالت زير پاسخ دهيد  ؟ 6
 ......... بوده کانال های دريچه دار سديمي ...................و پتاسيمي ............ 2الف( در نقطه 

 کانال های دريچه دار ...................... ميباشند  3ب( در نقطه 

 پ( در نقطه ...................... بيشترين مصرف انرژی را داريم 

. 

   

1 

 هر يك از مفاصل زير در چند جهت توانايي چرخش دارند  7

 .ه :...........................      پ( لغزنده:.............................        ت( مفصل هاي جمجمه:........................الف( لواليي:...................          ب( گوي كاس
 

1 
 

 الف( شكل زير مربوط به چه ساختاری از ماهيچه است ؟ قسمت های مشخص شده را نام گذاری کنيد : 8

 ض ماهيچه در کادر زير آن رسم کنيد :ب(ساختار واحد مذکور را بعد از انقبا
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 شكل زير چه نوع بيماری از بيماری های چشم را نشان ميدهد و با چه نوع عدسي اصالح ميشود؟ 10
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 15 مجموع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پاسخ نامه سواالت

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 ....... تهراناداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 دبیرستان غیردولتی پسرانه / دخترانه              

 2زیست  نام درس:

 عبدل محمدی نام دبیر:

 13امتحان:........../.........../....... تاریخ

 صبح/ عصر ساعت امتحان:................

 مدت امتحان: ................. دقیقه
 ) مهر آموزشگاه (                                    مدت امتحان:..............دقیقه      صفحه:.....         

ف
دی

ر
 

ره راهنمای تصحیح
نم

 

 :درستي يا نادرستي جمالت زير را مشخص کنيد  1

 لف: سخترين اليه پرده مننژ اليه مياني ميباشد   .).ص(ا

 پتاسيم در هر دوره از فعاليت خود سه يون پتاسيم از ياخته عصبي خارج و دو يون سديم وارد ميكند  . ).غ(–ب: پمپ سديم 

 باشند.)ص(پ: گيرنده های متصل به پرده صماخ در جيرجيرک از نوع مكانيكي مي

 فقط صلبيه ميباشد.).غ( ت: خارجي ترين اليه چشم

 رشته اکتين را دارد.)ص( 4ث( هر رشته ميوزين در سارکومر همزمان قابليت اتصال به 

 ج(ياخته های خوني در همه استخوان های بدن ساخته ميشوند.)غ(

 چ( ارتباط هيپوتاالموس با هيپوفيز پيشين نوعي ارتباط عصبي ميباشد.).غ( 

 د هورمون و ناقل عصبي را دارند.).ص(    خ( ياخته های عصبي توانايي تولي

2 

 جاهای خالي را بنويسيد  2

 الف( از نمای باالی مخ لوب های ...........پيشاني ................ ديده نمي شوند 

 ب( پايين ترين گيرنده پوست گيرنده ........فشار................. ميباشد 

 ...سنداني ................. ميباشد  پ( دومين استخوان گوش مياني استخوان ...

 .......بند انگشت وجود دارد 14ت( در هر دست انسان ...........

 ميباشند  zث( رشته های ...........اکتين........ در اتصال مستقيم با خط 

 .ج( بخش مرکزی فوق کليه ساختار ............عصبي........... دارد
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 ب کنيد گزينه درست را انتخا 3
Aکدام يك از عوامل زير باعث ميشود که پتانسيل نورون منفي باشد ؟  : 

 پتاسيم             ب: کانال دريچه دار سديمي                          پ: کانال های نشتي                        ت : الف و ج  –الف: پمپ سديم 

B سطح تماس مشترک ندارد ؟: لوب پس سری مخ با کدام يك از لوب های زير 

 ت: مخچه         الف: گيجگاهي                              ب: پيشاني                                                 پ: آهيانه                

Cنخاع درون ستون مهره ها از بصل النخاع تا ....................مهره کمر کشيده شده است ؟ : 

 ت: چهارمين         لف: اولين                                ب: دومين                                            پ: سومين                        ا

Dکدام يك از موارد زير جزء حواس پيكری ميباشد ؟  : 

 پ: درد                                     ت:چشايي                                           الف: بينايي                                 ب:شنوايي         

E : در کدام يك از موارد زير گيرنده حسي وضعيت ديده نميشود ؟ 

 ت: ماهيچه اسكلتي                            الف( رباط                              ب: زردپي                                     پ: کپسول مفصلي    

Fچند نوع ياخته عصبي در شبكيه چشم وجود دارد ؟ : 

 1ت:                                             2پ:                                            3ب:                                      4الف(

Gخش محوری اسكلت بدن نمي باشد ؟: کدام استخوان جزء ب 

 ت( جناغ                             الف( مهره ها                                   ب(ترقوه                                             پ( دنده ها                

H يك از استخوان های زير فقط در نمای پشتي اسكلت انسان ديده ميشوند ؟: کدام 

 ت( چهره      الف( بازو                              ب( ترقوه                                       پ( کتف                                 

I ميباشد : مفصلي که رباط صليبي در آن قرار دارد مفصلي از نوع ...................... 

3 



 ت( ثابت  الف( لواليي                                 ب( گوی کاسه                                       پ( لغزنده                      

Jکدام هورمون زير باعث کاهش حجم ادرار ميشود ؟ : 

 ب( آلدسترون                                      پ( اپي نفرين                 ت( پاراتورمون  الف( کورتيزول                            

Kکدام هورمون ميتواند باعث پوکي استخوان شود ؟ : 

 ت( پاراتيروئيدی                            T3الف( آلدسترون                           ب( گلوکاگون                                     پ( 

Lکدام يك از غدد درون ريز در ناحيه سينه ديده ميشود ؟ : 

 ت( تيروئيد    الف( تخمدان                                       ب( اپي فيز                                          پ( تيموس               

 عصب از جنس دندريت است يا آکسون :  در هريك از موارد زير مشخص کنيد که 4

 الف( عصب گيرنده های شيميايي پای مگس........آکسون.............

 ب( عصب تعادلي گوش .......آکسون....................

 پ(عصب بينايي ..............آکسون...............

 ت(عصب شنوايي گوش .......آکسون..............

1 

 دار پتانسيل عمل در ياخته  های عصبي را نشان ميدهد با توجه به آن به سواالت زير پاسخ دهيد  ؟شكل زير نمو 5
 کانال های دريچه دار سديمي .......باز............و پتاسيمي .........بسته............ بوده  2الف( در نقطه 

 يباشند کانال های دريچه دار ..........بسته............ م 3ب( در نقطه 

 ............. بيشترين مصرف انرژی را داريم 6پ( در نقطه .........

  
 

1 

 هر يك از مفاصل زير در چند جهت توانايي چرخش دارند  6

ار جهت.................        ت( مفصل هاي جمجمه:.......بدون الف( لواليي:..........دو جهت.........          ب( گوي كاسه :.چهار جهت..........................      پ( لغزنده:............چه

 حركت..................

1 

 تعريف کنيد : 7
 الف( رباط: بافت پيوندی رشته ای که استخوان را به استخوان متصل ميكند

 ب(لكه زرد: بخسي از شبكيه را که در امتداد محور نوری کره چشم قرار دارد 

 ته يا بخشي از ياخته حسي ميباشد که اثر محرک را به پيام عصبي تبديل ميكند پ(گيرنده حسي: ياخ

 ت( تنظيم بازخوردی  مثبت : افرايش مقدار يا تاثير يك هورمون باعث افزايش ترشح آن ميشود 

 

2 

 الف( شكل زير مربوط به چه ساختاری از ماهيچه است ؟ قسمت های مشخص شده را نام گذاری کنيد : 8

 (49ار واحد مذکور را بعد از انقباض ماهيچه در کادر زير آن رسم کنيد : )جواب شكل صفحه ب(ساخت
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1.5 

با چه نوع  شكل زير چه نوع بيماری از بيماری های چشم را نشان ميدهد و 10

 عدسي اصالح ميشود؟

 

 

 

 

 شود بيماری دوربيني که با عدسي همگرا اصالح مي
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