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 «                                            باسمه تعالی»                                                                                        

 تهران4اداره آموزش و پرورش منطقه

 نوبت اولنام و نام خانوادگی:                                    دبیرستان نمونه دولتی ابوعلی سینا  متوسطه دوم      امتحانات: 

 1400 /10/ 18 تاریخ امتحان:                تجربی        رشته:          زدهم یاپایه:           2شناسیزیست کالس:             امتحان:

 دقیقه   75مدت زمان:               شماره صندلی:                                                                                                       

 4تعداد صفحات:                                                                                                                                          نام دبیر: 
 

 بارم سواالت شماره

 ؟عوارضی را به دنبال خواهد داشتچه  ، پس از انتقال پیام عصبی ای همایه فضای از مانده باقی عصبی ینناقلعدم تخلیۀ  1
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 مقایسه کنید.را با یکدیگر  زنبور عسلش محیطی دستگاه عصبی در پالناریا و بخ 2
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 به پرسش های زیر پاسخ دهید. تشریح مغز گوسفند بارۀدر 3

  را جدا کرد؟ مننژ پردۀ بقایای، باید مغز پشتی سطح مشاهدۀچرا در -الف

 چگونه است؟ سوم بطن نسبت به فیز اپی غدۀموقعیت  -ب

 ؟چه نام دارد مایع ضربه گیر را ترشح می کنده و های پینه ای وسه گوش مشاهده شد رابط طرف بخشی که در فضاهای دو-پ
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 زیر را تفسیر کنید: ه هایدرستی یا نادرستی جمل 4

سیل عمل در دارینه یا دارینه های این نورون       -الف سبب ایجاد پتان سی به نورون رابط ،  صبی پس از انتقال از نورون ح الزاما هر پیام ع

   .می شود

 به نوعی گیرندۀ شیمیایی نیز محسوب می شود.،  نمی دهدپیام های عصبی  خود را کاهش  ،ثابتمحرک  وجود باگیرنده ای که -ب

1 

درمورد این بخش به موجب می شوند. انعکاس عقب کشیدن دست را   بخشی از دستگاه عصبی مرکزی انسان، منشا اعصابی است که           5

 پرسش های زیر پاسخ دهید.

 جسم یاخته ای نورون های رابط این بخش چه شکلی است؟  -الف

  رشته های عصبی نورون های حرکتی مرتبط با این انعکاس ، میلین دار هستند؟ چرا -ب
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پمپ چه در این سدیم وپتاسیم    یون های ،می شود وصل  در غشای یاختۀ عصبی،   پتاسیم   –به پمپ سدیم   ATP مولکول درهنگامی که  6

 وضعیتی دارند؟
5/0 

 به پرسش های زیر پاسخ دهید. حسییاختۀ عصبی  با توجه به نمودار روبرو در 7

  در کدام مرحله ،دریچۀ کانالی به طرف سیتوپالسم باز می شود؟ -الف

 میلی ولت مشاهده خواهد شد؟  90چندبار پتانسیل الکتریکی با عدد -ب

 افزایش می یابد؟ در یاختۀ عصبی ADP در کدام مرحله ، مقدار-پ

 نورون، قابل مشاهده نخواهد بود؟این  طولاین نمودار در چه بخش هایی از -ت

1 

 بخشی از دستگاه حرکتی است.درمورد این بخش به پرسش های زیر پاسخ دهید. ،اسکلت محوری 8

 متصل هستند؟ چند جفت دنده از پشت به ستون مهره ها-الف

 اسکلت به اسکلت جانبی می شود؟ این کدام استخوان از این اسکلت در بخش باالیی بدن، سبب اتصال  -ب

  عمده ترین مفصل متحرکی را که می توان در این اسکلت مشاهده کرد،چه نوع مفصلی است؟ ،طبق کتاب درسی-پ

75/0 

ت)
 ول

لی
 می

رم
زا

ه
m

v
 (tهزارم ثانیه) (

1 

2 3 

4 

 

 

 جای مهر



 2صفحۀ 

 

 به پرسش های زیر پاسخ دهید. تشریح چشم ، مورددر 9

 چرا باید دقت کنیم تا الیۀ شبکیه هنگام کار جمع نشود؟ -الف

  دانه های سیاهی که سبب غیرشفاف شدن زاللیه می شود چه نام دارد؟-ب
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 شکل روبرو یکی از بیماری های چشم را نشان می دهد.با توجه به شکل به پرسش های زیر پاسخ دهید. 10

 نوع عدسی اصالح این بیماری چشم را رسم کنید.-الف

 

 صادق باشد؟ ، برای بروز این بیماری چشم همیشه چرا این شکل نمی تواند -ب
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 به موارد زیر پاسخ کوتاه دهید. 11

 ؟ بیشترین بهبودی مشاهده می شودن از کوکائیپس از استفاده صد روز ،  مخ فرد مصرف کنندهاز لوب های چند لوب در   -الف

 یونی گیرندۀ فشار پوست پس از فشرده شدن گیرنده باز شوند، چه اتفاقی باید رخ دهد؟  های برای آن که کانال-ب

 با دستگاه ویژه ای دریافت کند. باید  بر خالف برخی از حشرات مانند زنبور، آن را انسان محرکی نام ببرید که -پ

  است که عصب سمپاتیک می تواند بر انقباض آنها تاثیر بگذارد؟ کدام جزء در تنۀ استخوان دراز دارای یاخته های-ت

 چرا بسیاری از ماهیچه ها به صورت جفت باعث حرکات اندام ها می شوند؟  -ث
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 5/0 می شود؟تعادل گیرنده های مکانیکی سبب تحریک  هگونچ ،ده استپرکررا درونی بخش دهلیزی گوش  مایعی که درونحرکت  12

 هریک از توضیحات زیرمرتبط با کدام مطلب کتاب درسی می باشد؟   13

  ایجاد شود. ایمنی پاسخ و داده نشان واکنش آنها به ایمنی دستگاه است هستند که ممکن یموادی بی خطر-الف

 اند. تشکیل شده آنها طرافادر وکالژن ای زمینه ماده استخوانی، های یاخته که از استخوانی های تیغه از مرکز هم هایی استوانه-ب

 غدۀتیروئید برای جذب بیشتر ید می شود. بیشتر رشد باعث ،محرک تیروئید هورمون ترشح با هیپوفیز آن غدۀ حالتی که در-پ

 .دارند های سرطانی یاخته علیه مبارزه ، نقش مهمی در خوارها درشت نمودنپروتئین هایی هستند که با فعال -ت

 تحریک می کنند.ذره های غذایی در این ماده حل شده و یاخته های گیرندۀ چشایی را در جوانه های چشایی -ث

 از عوامل مهم استحکام استخوان ها می باشدو کاهش آن باعث پوکی استخوان می شود.-ج

 نفوذ پذیری رگ ها را افزایش می دهد.، رها شده از آن  ییپیک شیمیااست که نوعی یاختۀ بیگانه خوار  -چ
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 های زیر پاسخ دهید. شکل روبرو مرتبط با ساز وکارانقباض سارکومر می باشد. به سوال 14

 ؟پس از این مرحله، چه اتفاقی رخ می دهد-الف

 

  جهت حرکت را در شکل رسم کنید.-ب
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 تجزیه وتحلیل کنید.  ،یر را  با مثالیزۀ جمل 15

 5/0  «حسی می تواند بخشی از یاخته باشدگیرندۀ »

 در مورد هورمون ها به پرسش های زیر پاسخ دهید. 16

 ترشح می شود.هم این هورمون در تنظیم فرایندهای تولید مثل در مرد نقش داشته و از غده یا غده هایی در ناحیۀ شکم -الف

 در هیپوفیز پسین را ندارد و می تواند هم فشار خون و هم گلوکز خوناب را افزایش دهد. شدنهورمونی است که قابلیت ساخته -ب

 ی بر روده باریک نیست، اما قادر به افزایش باز جذب سدیم در کلیه ها می باشد.این هورمون قادر به تاثیر گذار-پ
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 بینید ، قادر به بیگانه خواری در خون می باشند؟ دلیل خود را بنویسید. که شکل آنها را در زیرمی یکدام یک از گویچه های سفید 17
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 می باشد. جاهای خالی را با واژهای مناسب کامل کنید. بایکدیگر ماهیچه های نوع تند ونوع کند مقایسۀجدول زیر   18

 تارهای ماهیچه ای کند تارهای ماهیچه ای تند ویژگی

   مقدارمیوگلوبین

   مقاومت دربرابر خستگی
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 به پرسش های زیر با درست یا نادرست پاسخ دهید.  19

 واحدهای بینایی چشم مرکب ، هیچ نقشی در ایجاد تصویر موزائیکی در دستگاه عصبی ملخ ندارند. -الف

بخشی از شبکبه که در امتداد محور     برخالفی چسبیده به خود می شوند،   دور کردن میکروب ها سبب یاخته های از پوست که  در -ب

  می رسانند.نصرف به م ATPنوری قرار دارد، مولکول های 

بجای  ، یاخته های آمیبی موجود در الرو ستاره دریایی،اثری از خرده های خار گل رزی که مچنیکوف وارد بدن این الرو نموده بود -پ

 نگذاشتند.

 بسیار متفاوتی دارند.خط جانبی ماهی ها، اندازه های  ساختارپشتیبان در ۀتهر یاخمژک های -ت

 کمترین اثر را در نزدیکی ظهر و بیشترین اثر را در شب دارد. در تنظیم ریتم های شبانه روزی ،غدۀ اپی فیز-ث
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 جاهای خالی را با واژه های مناسب کامل کنید.    20

 شود.  می استفاده یابی جفت برایدر ...............، ماده ای که در ارتباط شیمیایی بین افراد نقش دارد،  -الف

 دیابت نوع..................  با تزریق انسولین تحت کنترل در نخواهد آمد.  -ب

 ................ نوعی گیرندۀ مکانیکی هستند که مثال در پوست لب ها به تعداد بیشتری  وجود دارند.گیرنده های   -پ

 .کند می ایجاد غشا در منفذی ............ نام به پروتئینی ترشح با و شود می متصل سرطانی یاختۀ به طبیعی، کشندۀ یاختۀ-ت

 نام دارند..……………… کنند، می شناسایی را  T و  B ی ها لنفوسیت که هایی مولکول-ث
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 در جمله های زیر واژه های مناسب را انتخاب کنید. 21

 کمتر(  است. -بیشتراز سیتوپالسم)شبکۀ آندوپالسمی میزان یون کلسیم اسکلتی منقبض می شوند،  تار های ماهیچۀزمانی در -الف

 دستۀ(استخوان رکابی طوری روی پردۀ نازک بخش حلزونی قرار گرفته است که بتواند با لرزش خود آن را بلرزاند. -کف) -ب

 دارند.باالتر از( استخوانی در کف جمجمه قرار  –پایین تر از محل اصلی انجام سوخت و ساز های گیرنده های بویایی )-پ

 عده می باشد.م( با محل قرار گرفتن بخش باریک غدۀ لوزالمخالف -محل قرار گرفتن کیسۀ صفرا)موافق -ت

 غیر محلول( در خوناب می باشند. –محلول در فرد غیر آلوده، پروتئین های مکمل غیر فعال  بوده و به صورت) -ث
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 دهید.در مورد دفاع اختصاصی در انسان به پرسش های زیر پاسخ  22

 می شود؟  Bبا از بین بردن کدام لنفوسیت، سبب کاهش عملکرد لنفوسیت های  HIVویروس  -الف

 برای جلوگیری از احتمال فعالیت باکتری کزاز در زخم های عمیق وشدید،چه باید کرد؟-ب

 ؟شود می استفاده درواکسیناسیون اختصاصی، دفاع ی ازخاصیتچه  از -پ
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 موارد زیر با بخشی از ساقۀ مغز انسان که در شکل نشان داده شده است همخوانی دارد؟کدام یک از -1 23

 می تواند دم را خاتمه دهد و مدت زمان دم را تنظیم نماید.-1

 باعث تنظیم دمای بدن، تشنگی، گرسنگی و خواب می شود.-2

 در فعالیت های شنوایی، بینایی وحرکت نقش دارد.-3

 ، وضعیت بدن را تنظیم می کند.ازبخش هایی از بدن با دریافت پیام -4

  

 می توان گفت در انسان، .................................  -2

 .دارد قرار سارکومر هر روشن بخش دو وسط Zخط  -1

 تشکیل شده است.در بعضی از ماهیچه های تحت کنترل دستگاه پیکری، مولکول های میوزین، از دو زنجیره  -2

 .است تغییر بدون و ثابت تارچه، هر در میوزین بر خالف اکتین های رشته طول-3

 کاهش می یابد. خون pHطی انقباضات طوالنی مدت و شدید ماهیچه ها،  -4

 است؟ درست موردنظر بخش دربارۀ کدام گزینه،-3

 گیرنده های حس وضعیت است.برخالف بخشی که استخوان ها را به هم متصل می کند، فاقد  -1

 د. نبخشی که هر دستۀ تارماهیچه ای را احاطه می نماید،بافت پیوندی یکسانی داربا  -2

 برخالف بافت موجود در سر استخوان ها در مفصل زانو ،جزء بافت پوششی قرار می گیرد. -3

 همانند مایع کاهندۀ اصطکاک مفصل، در تمامی مفاصل بدن وجوددارد. -4

 

 کدام یک از ترکیبات زیر می تواند هم پیک کوتاه برد وهم پیک دوربرد باشد؟-4

 کلسی تونین-4ناقل عصبی دوپامین                     -3آلدوسترون                       -2                             اپی نفرین -1

می   عمل وارد روده های عفونت به مناسب التهابی پاسخ  دادن منظور به که است  دفاعی های سلول  نخستین  ویژگی کدام انسان،  در-5

 ندارند؟ دیاپدز توانایی و شوند

 .دارند قرار لنفاوی های گره فقط در-1

 .اند نموده طی خون در را خود نهایی تغییر شکل مرحلۀ -2

 .دارند نقش بدن غیراختصاصی دفاع ازپیک های شیمیایی در برخی تولید در -3

 .نمایند شناسایی ها میکروب سایر از را خاص میکروب نوع یک توانند می -4
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 هریک از واژه های زیر راتعریف کنید: 24

 :چلیپای بینایی

 تنظیم بازخوردی مثبت:

 یاخته های دارینه ای:
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 موفق باشید


