
 بسمه تعالی

 1400ماه دی  -پایه یازدهم  -پایان ترم اول زیست شناسی آزمون 

 نمره پرسش ردیف

 های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.عبارت 1

 شوند.هایی به نام .......................... وجود دارند که با تحریک یاخته عصبی باز میهای عصبی، پروتئینالف( در غشای یاخته

 شود.افرادی که ............................ آنها آسیب دیده است دچار اختالل می ب( حافظه

 هایی از درون بدن مانند برخی ........................ و پوست جای دارند.های دمایی در بخشپ( گیرنده

 دهند.ها را تشخیص میها به کمک .................................. انواع مولکولت( مگس

 هایی مانند ........................ و مواد معدنی تشکیل شده است.ای بافت استخوانی از پروتئینث( ماده زمینه

 گویند.شود که به آن .............................. میج( فعالیت بیشتر غده تیروئید منجر به بزرگ شدن آن می

 میانی پردة .......................... قرار دارد.گوش در انتهای مجرای شنوایی و بین گوش ..................... و چ( 

2 

 مشخص نمایید. ذکر دلیل بدونهای زیر را درستی یا نادرستی هر یک از عبارت 2

 های سدیم و پتاسیم در دو سوی غشای یاخته با حالت آرامش یکسان است.الف( در پایان پتانسیل عمل، شیب غلظت یون

 کند.ای به نام زجاجیه در فضای عدسی قرار دارد که شکل کروی چشم را حفظ میب( ماده شفاف و ژله

 شوند.ها باعث ایجاد حرکت ارادی میها با اتصال به استخوانپ( ماهیچه

 نام دارند. (پادِگنژن )کنند، آنتیها را شناسایی میهایی که لنفوسیتت( مولکول

1 

 های زیر پاسخ دهید.در ارتباط با دستگاه عصبی محیطی به پرسش 3

 باشد؟می حسی توسط چند عصب ها و اندامهایی مانند ماهیچهالف( ارتباط دستگاه عصبی مرکزی با اندام

 ب( مرکز تنظیم انعکاس عقب کشیدن دست در اثر برخورد با جسم داغ کجاست؟

 پ( دو مورد از اثرات بخش سمپاتیک در مسابقات ورزشی در بدن را بنویسید.

1 

 های زیر پاسخ دهید.در ارتباط با بینایی به پرسش 4

 شوند؟الف( مشیمیه، جسم مژگانی و عنیبه کدام الیه چشم را شامل می

 کنند؟های خونی، کدام بخش چشم را تغذیه میب( مویرگ

 پ( انحنای قرنیه چه اثری بر پرتوهای نور به سمت شبکیه دارد؟

 ت( کدام بخش بینایی در دقت و تیزبینی نقش دارد؟

1 

 های زیر پاسخ دهید.، به پرسشبا توجه به ساختار استخوان 5

 شود؟سامانه هاورس در کدام بافت استخوانی مشاهده می الف(

 کند؟های خونی فضای درون کدام بافت استخوانی را پر میب( محل تشکیل یاخته

 کرده است؟ های دراز را چه نوع بافتی پرپ( مجرای مرکزی استخوان

 های نامنظم بنویسید.یک مثال از استخوانت( 

1 

 های زیر پاسخ دهید.خوارها به پرسشدر ارتباط با بیگانه 6

 کند چه نام دارد؟ها مبارزه میهای لنفی حضور دارد و با میکروبخواری که در گرهالف( بیگانه

 شود؟خوار در پوست و لوله گوارش به فراوانی یافت میب( کدام نوع بیگانه

 خوار وجود دارد؟پ( هیستامین در کدام نوع بیگانه

 شود؟ت( کدام اثر هیستامین باعث افزایش جریان خون می

1 



 نمره پرسش ردیف

 5/1 ساختار سه نوع یاخته عصبی را مقایسه کنید. 7

 5/0 خروج خوناب بیشتر در محل التهاب از رگ چه اهمیتی دارد؟ 8

  با توجه به شکل: 9

 گذاری کنید.گذاری شده را نامهای شمارهالف( قسمت

1- .........................................                                                                                3 

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

3-                                                                                      ........................................  2 

                                                                                                                                                                                             1                                                                     باشد؟ها میل، مربوط به عملکرد کدام یاختهب( شک

1 

  با توجه به شکل: 10

 4                    های شماره گذاری شده را نام ببرید.الف( قسمت

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

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

3- ................................................                                                     2 

4- ................................................                                    3                                                           1 

 ( شکل بیانگر چه موضوعی است؟ب

 باشد؟در ارتباط می (1)( از چه طریقی با بخش 4پ( بخش )

5/1 

 با توجه به غده فوق کلیه، جدول زیر را کامل نمایید. 11

 اثر بر گلوکز محرک نوع ساختار بخش

 ....................... -2 های کوتاه مدتتنش ........................ -1 مرکزی

 ....................... -5 ........................ -4 پوششی ......................... -3
 

25/1 

 75/0 هید.دستگاه عصبی حشرات از چه اجزایی تشکیل شده است؟ آن را شرح د 12

 های زیر را بنویسید.علت هر یک از بیماری 13

                                    الف( دوربینی

 ب( پیرچشمی

1 

 25/1 انواع اینترفرون را نام برده و عملکرد هر یک را بنویسید. 14

 های زیر را بنویسید.بافت هدف هورمون 15

     الف( پروالکتین             

 تونینب( کلسی

5/0 

 1 کند؟ توضیح دهید.پوست چگونه در نخستین خط دفاعی نقش ایفا می 16

 5/0 ماهیچه اسکلتی چگونه در حفظ دمای بدن نقش دارد؟ 17



 نمره پرسش ردیف

بنویسید.              ارتباط منطقی دارد. شماره واژه مرتبط را داخل  Bهای با یکی از واژه Aهای هر یک از عبارت 18

 (توجه: یک واژه اضافی است.)

B A 

 الکتیک اسید -1

 دریچه بیضی -2

 مفصل ثابت -3

 رباط -4

 زردپی -5

 میوگلوبین -6

 الف( محل اتصال ماهیچه به استخوان           

 ب( ذخیره اکسیژن در ماهیچه           

 پ( ایجاد آسیب بافتی           

 ( پرده نازک در جلوی حلزون گوشت           

 های جمجمهث( محل اتصال استخوان           
 

25/1 

 های زیر گزینه مناسب را انتخاب نمایید.در پرسش 19

 

 دهد؟الف( در بیماری مالتیپل اسکلروزیس کدام رخ می

 رفتن نورون (  از بین2                     ( افزایش میزان میلین                      1     

 های پشتیبان( از بین رفتن یاخته4( افزایش حرکت                                                  3     

 

 ب( در کدام مورد شبکه عصبی در همه سطح بدن پراکنده است؟

 ( ملخ4                       هیدر( 3( مونارک                     2پالناریا                  ( 1     

 

 ؟باشدنمیهای اصلی زء مزهجکدام مورد پ( 

 ( ترشی4( تندی                      3( اومامی                      2شوری                     ( 1    

 

 ؟نداردت( کدام مورد در توقف انقباض نقش 

 ( آزاد شدن کلسیم از شبکه آندوپالسمی1

 ( جدا شدن اکتین و میوزین2

 ( در حالت استراحت ماندن سارکومر تا انقباض بعدی3

                            ( بازگشت سریع کلسیم با انتقال فعال به شبکه آندوپالسمی4

1 

 20 جمع 

 


