
 نام و نام خانوادگی: 

 یازدهم تجربیمقطع و رشته: 

 شماره داوطلب:

 2 تعداد صفحه سؤال:

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 3اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 / دخترانه  پسرانهدبیرستان غیردولتی              

 زیست شناسی:  درس نام

 حبیبیان:  دبیر نام

 11/1331/ 13: امتحان تاریخ

 صبح 8: امتحان ساعت

 دقیقه 57: امتحان مدت

ف
دي

ر
 

ره «سؤاالت  »  
نم

 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید :  1

 عصبی می آورند.الف(ياخته های عصبی حسی پیام ها را از ............................به سوی بخش ..................... دستگاه 

 ب(کانال ها و پمپ های موجود در غشاء ياخته های عصبی از جنس ........................... هستند.

 ج(در ياخته های عصبی میلین دار پیام عصبی به صورت .................................. هدايت می شود.

 ................... تشکیل شده است.د(ساقه مغز از مغز میانی، بصل النخاع و ..............

 و(....................................... وابستگی همیشگی به مصرف يک ماده يا انجام .......................... است.

 شود. ه(چشم مرکب از تعدادی ......................... تشکیل شده که در .................................... ديده می

 ر(در ماهی )در مقايسه با اندازه مغز(لوب ................... نسبت به اين لوب در انسان بزرگتر است.

 ز(استخوان رکابی روی دريچه ............................ قرار گرفته است.
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 درست يا نادرست بودن عبارات زير را مشخص کنید :  2

 مغزی را ندارد. –الف(هیچ ماده ای توان عبور از سد خونی 

 ب(هر گیرنده حسی در انسان می تواند محرک های گوناگون را از محیط دريافت کند.

 ج(ياخته های مژک دار در بخش حلزونی گوش وجود دارند.

 در انسان بعد از سن رشد فعالیت ياخته های استخوانی متوقف می شود.د(

 سر ااستخوان ها در محل مفصل قابلیت ترمیم خود را دارد.و(بخش غضروفی 
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 به سواالت زير پاسخ دهید: لبا توجه به شک 3

 الف(قسمت های مشخص شده را نام گذاری کنید : 

1-............................... 

2-.............................. 

3-............................. 

4-............................. 

5-............................. 

6-............................ 

 ب(کدام غده ها به صورت جفت در بدن قرار دارند؟
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 به پرسش های زير پاسخ دهید : 4

 الف(درباره حشرات به پرسش های زير پاسخ دهید: 

 (مغز شامل چیست؟1

 ماهیچه های هر بند توسط چه بخشی انجام می شود؟(تنظیم فعالیت 2

 ب(در هنگام ورزش :

 (کدام بخش دستگاه عصبی خودمختار فعال می شود؟1

 (ضربان قلب چه تغییری می کند؟2

 ج(کدام بخش از عصب گوش در تعادل نقش دارد؟
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 کاری انجام می دهد؟د(در صورت تفزايش فشار هوا در مجرای شنوايی برای درست شنیدن ، شیپور استاش چه 

 و(اشکال مختلف استخوان ها را نام ببريد.

 ه(انواع بافت استخوانی را نام ببريد.

 ر(به پرسش های زير پاسخ دهید : 

 (ماده زمینه ای بافت استخوانی توسط چه بخشی از استخوان ساخته می شود؟1

 (اجزای سامانه هاورس را نام ببريد.2

 تیغه های استخوانی به چه شکل قرار گرفته اند و فضای بین آن ها را چه چیزی پر می کند؟(در بافت استخوانی اسفنجی 3

 22 موفق و مؤيد باشید       حبیبیان 
 



 پاسخ نامه سواالت

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 3اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 / دخترانه  پسرانهدبیرستان غیردولتی              

 یازدهم نام درس:  زیست شناسی

 نام دبیر:  حبیبیان

 31/3131/ 31تاریخ امتحان :

 صبح 8ساعت امتحان: 

 دقیقه 57مدت امتحان: 

ي
رد  ف

ره اهنماي تصحیحر
نم

 

 رفتار-مرکزي      ب(پروتئین    ج(جهشی       د(پل مغزي       و(اعتیاد-الف(گیرنده هاي حسی 1

 واحد بینایی                ر(بویایی        ز(بیضی-ه(حشرات

 

 

  نادرست     و(درستد(       ج(درست      نادرست    الف(نادرست      ب( 2

 الف( 3

 تخمدان-6لوزالمعده           -5فوق کلیه          -4تیموس       -3تیروئید       -2هیپوتاالموس      -1

 بیضه-تخمدان-ب(فوق کلیه

 

 الف( 4

 (چندین گره عصبی بهم جوش خورده1

 (گره عصبی موجود در همان بند2

 ب(

 (سمپاتیک1

 (افزایش می یابد2

 ج(بخش دهلیزي

 لق به سمت گوش میانی هدایت می کند تا در دو طرف پرده سماخ فشار هوا یکسان شود.د(مقداري از هوا را از ح

 و(اسنخوان دراز،استخوان کوتاه،استخوان پهن،استخوان نامنظم

 بافت اسفنجی-ه(بافت فشرده

 ر(

 (سلول هاي استخوانی1

 ماده زمینه اي-مجراي هاورس-(سلول هاي استخوانی2

 و در فضاي بین تیغه ها حفره هایی وجود دارد که توسط رگ ها و مغز استخوان پر شده اند. به شکل نامنظم قرار گرفته اند(3
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