
 بسمه تعالی

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

 گیرنده های شیمیایی -سیاهرگ های بزرگ               ت -هیپوکامپ                     پ -کانال های دریچه دار                ب -الف -1

 صماخ -بیرونی  -چ                        گواتر     -کالژن                                    ج -ث

 نادرست -درست                          ت -نادرست                          پ -نادرست                          ب -الف -2

 نخاع   -عصب                          ب 86 -الف -3

 افزایش فشار خون، ضربان قلب و تعداد تنفس )دو مورد( -پ

 لکه زرد -همگرا شدن پرتوهای نور                 ت -شبکیه                    پ -الیه میانی چشم                    ب -الف -4

 ستون مهره ها -مغز زرد یا بافت چربی                       ت -اسفنجی                   پ -فشرده                              ب -الف -5

 گشادی رگ ها -ماستوسیت ها                ت -دندریتی )دارینه ای(            پ -شت خوار )ماکروفاژ( یا نوتروفیل            بدر -الف -6

 یاخته های عصبی حسی معموالً دندریت بلند و آکسون کوتاه دارند. -7

 در یاخته های عصبی حرکتی، آکسون بلند و دندریت کوتاه است.

 ط معموالً کوتاه است و این یاخته ها پر انشعاب هستند.آکسون یاخته های راب

 کنند.پروتئین های موجود در خوناب )پادتن ها و مکمل( به مقدار بیشتری در محل آسیب حضور پیدا می -8

 یاخته پشتیبان -یاخته پشتیبان                  ب -3غالف میلین                 -2هسته           -1 -الف -9

 هیپوتاالموس -4هیپوفیز پسین              -3ساقه                -2یپوفیز پیشین             ه -1 -الف  -10

 رگ های خونی -ارتباط بین هیپوتاالموس و هیپوفیز                   پ -ب

 افزایش گلوکز خوناب -5تنش های دیرپا              -4قشری                -3افزایش گلوکز خوناب             -2عصبی     -1  -11

مغز حشرات از چند گره به هم جوش خورده تشکیل شده است؛ یک طناب عصبی شکمی که در طول بدن جانور کشیده شده است در  -12

 هر گره فعالیت ماهیچه های آن بند را تنظیم می کند. هر بند از بدن یک گره عصبی دارد.

 در این افراد کره چشم از اندازه طبیعی کوچک تر است و پرتوهای نور اجسام نزدیک در پشت شبکیه متمرکز می شوند. -الف -13

 با افزایش سن انعطاف پذیری عدسی چشم کاهش پیدا می کند و تطابق دشوار می شود. -ب

از یاخته های آلوده به ویروس ترشح می شود و عالوه بر یاخته های آلوده بر یاخته های سالم مجاور هم اثر  1نوع  .2و  1اینترفرون نوع  -14

کشنده ترشح می شود و  Tاز یاخته های کشنده طبیعی و لنفوسیت های  2می کند و آن ها را در برابر ویروس مقاوم می کند. نوع 

 در مبارزه علیه یاخته های سرطانی دارد. درشت خوارها را فعال می کند و نقش مهمی

 استخوان -غدد شیری                            ب -الف  -15

پوست به عنوان یک سد محکم و غیر قابل نفوذ با وجود ترشحات مختلف چربی که سطح پوست را می پوشاند که به خاطر داشتن  -16

ه نمک و لیزوزیم دارد محیط نامناسبی برای میکروب های بیماری اسیدهای چرب محیط اسیدی در پوست ایجاد می شود و نیز عرق ک

 زا ایجاد کرده است.

 فعالیت سوخت و سازی در یاخته های ماهیچه ای باعث ایجاد گرمای زیاد می شود که می تواند در حفظ دمای مناسب بدن موثر باشد. -17

 3 -ث                   2 -ت                  1 -پ             6 -ب           5 -الف  -18

 1 -ت                 3 -پ               3 -ب                4 -الف  -19


