
 به نام خدا

  دقیقه80:مدت 2سواالت امتحان درس زیست شناسی 
 نام دبیر: نام و نام خانوادگی:

  نام کالس:
 

 نمره متن سواالت ردیف
 درستی با نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.)از کلمات غلط و صحیح استفاده کنید.( 1

 خون کاهش می یابد. PHدر بیماری دیابت شیرین ، بر اثر تجزیۀ چربی ها  ( أ
 است. قرارگرفته هاورس سامانۀ نام به واحدهایی صورت به ران، استخوان دو سر در فشرده استخوانی بافت ( ب
 .اند داده تشکیل را مغز جانور، سر در عصبی گره دو پالناریا در ( ت
 بیشتر از استوانه ای ها است.حساسیت یاخته های مخروطی به نور ،  ( ث

2 

 جا های خالی را با کلمات مناسب پر کنید. 2

 قرار دارد. .............در انتهای مجرای شنوایی  ( أ

 ...... از سد خونی مغزی عبور می کنند. .................و   .............................موادی مانند  ( ب

 ... وارد می شوند. .............هایی هستند که به .... پیک های دور برد  پیک  ( ت

 شده اند؟  مناسب..... ...........و ...  ...............................تار ماهیچه ای نوع تند برای  ( ث

2 

 از اصطالحات زیر یکی را تعریف کنید. 3
   لکه زردالف(

 اعتیاد ب(

1 

 نوع گیرنده ها را درهر یک مشخص کنید: 4

 اکسیژن در آئورت:گیرنده 

 گیرنده های فرو سرخ:

1 

 در مورد پتانسیل عمل به سواالت زیر پاسخ دهید. 5

 در شروع پتانسیل عمل کدام کانال های دریچه دار باز می شوند؟

 در پایان پتانسیل عمل کدام پروتئین فعالیت خود را افزایش می دهد؟

1 

 چه نقشی دارند؟اسکلت بیرونی در حشرات و حلزون ها به ترتیب  6

 هدایت جهشی در کدام نوع نورون ها دیده می شود؟

1 

 تشریح چشم به سواالت زیر پاسخ دهید؟آزمایش در  7

 عنبیه شامل چه ماهیچه هایی است؟

 چرا زاللیه بطور کامل شفاف نیست؟

1 



 ویژگی مهم گیرنده های درد چیست؟الف(  8

   ؟شود می ایه ماهیچ درد و گرفتگی باعث ورزش های طوالنی چراب( 

1 

 وظیفۀ هر یک را بنویسید. 9

 شیپور استاش:

 اللۀ گوش:

1 

 چه بخش از اسکلت استخوانی بدن در تولید یاخته های خونی دخالت دارد؟ 10

 ماهیچه ها چگونه در حفظ دمای بدن دخالت می کنند؟

1 

 بخش های مشخص شده را نامگذاری کنید. 11
 

1 

 مورد هورمون های بخش پسین هیپوفیز به سواالت زیر پاسخ دهید. در 12
 الف( در کجا ساخته می شود؟

 ب(نام آنها را بنویسید.

1 

 در هر یک از حاالت زیر نوع ماهیچه را مشخص کنید. 13
 افراد کم تحرک:

 وزنه بردار:

1 

 در مورد انعکاس ها پاسخ دهید. 14
 محیطی تنظیم می شود؟الف( توسط کدام  بخش دستگاه عصبی 

 کدام بخش است؟ عقب کشیدن دست انعکاس ب(مرکز تنظیم 

1 

 هر یک از اعمال زیر توسط کدام بخش مغز انجام می گیرد؟ 15
 تعداد ضربان قلب:الف( تنظیم 

 ب(پردازش نهایی اطالعات حسی:

1 

 به سواالت زیر پاسخ دهید. 2در مورد دیابت نوع  16
 الف( در چه افرادی ظاهر می شود؟

 ب( یک مورد از راه های پیشگیری آن را بنویسید.

1 

 هریک از اعمال زیر توسط کدام هورمون انجام می گیرد؟ 17
 الف( افزایش فشار خون:

 نمو دستگاه عصبی: ب(

1 

 هر یک از هورمون های زیر در چه بخشی ساخته می شود؟ 18
 الف( هومون پروالکتین:

 مالتونین:ب(

1 

 20 مجموع نمرات 
 



 جوابیه  به نام خدا

 جوابیه 2سواالت امتحان درس زیست شناسی 
 

 نمره متن سواالت ردیف
 درستی با نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.)از کلمات غلط و صحیح استفاده کنید.( 1

 ص خون کاهش می یابد. PHدر بیماری دیابت شیرین ، بر اثر تجزیۀ چربی ها  ( ج
 غاست. قرارگرفته هاورس سامانۀ نام به واحدهایی صورت به ران، استخوان دو سر در فشرده استخوانی بافت ( ح
 ص.اند داده تشکیل را مغز جانور، سر در عصبی گره دو پالناریا در ( خ
 غبیشتر از استوانه ای ها است.حساسیت یاخته های مخروطی به نور ،  ( د

2 

 جا های خالی را با کلمات مناسب پر کنید. 2

 قرار دارد. .......پردۀ صماخ......در انتهای مجرای شنوایی  ( ج

 ...... از سد خونی مغزی عبور می کنند. ......آمینو اسید...........و   .........اکسیژن.........موادی مانند  ( ح

 ... وارد می شوند. .........خون....هایی هستند که به .... پیک های دور برد  پیک  ( خ

 شده اند؟  مناسب..... .....بلندکردن وزنه......و ...  ...  دوی سرعت..............تار ماهیچه ای نوع تند برای  ( د

2 

 از اصطالحات زیر یکی را تعریف کنید. 3
 .نامندی م زرد لکۀ دارد، قرار چشم کره نوری محور امتداد در که را شبکیه از بخشی :  لکه زردالف(

 روانی و جسمی مشکالت آن ترک که است رفتار یک انجام یا ماده، یک رفمص به همیشگی وابستگی اعتیاد :اعتیاد ب(

 .آورد می وجود به فرد برای

1 

 نوع گیرنده ها را درهر یک مشخص کنید: 4

 شیمیایی اکسیژن در آئورت:گیرنده 

 نوری گیرنده های فرو سرخ:

1 

 در مورد پتانسیل عمل به سواالت زیر پاسخ دهید. 5

 کانال های دریچه دار سدیمی در شروع پتانسیل عمل کدام کانال های دریچه دار باز می شوند؟

 پتاسیم -پمپ سدیم  در پایان پتانسیل عمل کدام پروتئین فعالیت خود را افزایش می دهد؟

1 

 ظت.افحر حلزون و د حفاظتات برای حرکت و در حشر  چه نقشی دارند؟اسکلت بیرونی در حشرات و حلزون ها به ترتیب  6

 میلین دار هدایت جهشی در کدام نوع نورون ها دیده می شود؟

1 

 تشریح چشم به سواالت زیر پاسخ دهید؟آزمایش در  7

 )مردمک گشادکنندۀ( شعاعی و )مردمک کنندۀ تنگ( حلقوی صاف های ماهیچه شامل عنبیه شامل چه ماهیچه هایی است؟

 .است

1 



 های بخش از مالنین سیاه های دانه از مقداری زیرا نیست؛ شفاف کامل طور به زاللیه چرا زاللیه بطور کامل شفاف نیست؟

 .اند شده اره آن در چشم دیگر

 سازش پیدا نمی گنند. ویژگی مهم گیرنده های درد چیست؟الف(  8

 تمرینات از پس اسید الکتیک شدن انباشته  ؟شود می ایه ماهیچ درد و گرفتگی باعث ورزش های طوالنی چراب( 

 .شود می ایه ماهیچ درد و گرفتگی باعث طوالنی، ورزشی

1 

 وظیفۀ هر یک را بنویسید. 9

 دو در آن فشار تا شود، می منتقل میانی گوش به مجرا این راه از هوا .کند می مرتبط میانی گوش به را حلق شیپور استاش:

 .بلرزد درستی به پرده و شود یکسان صماخ پردۀ طرف

 جمع آوری آمواج صوتی. اللۀ گوش:

1 

 مغز قرمز استخوان چه بخش از اسکلت استخوانی بدن در تولید یاخته های خونی دخالت دارد؟ 10

 ایجاد باعث های ماهیچ های یاخته در ساز و سوخت های فعالیت ماهیچه ها چگونه در حفظ دمای بدن دخالت می کنند؟

 .باشد مؤثر بدن مناسب دمای حفظ در تواند می که شود می یادیز  گرمای

1 

 بخش های مشخص شده را نامگذاری کنید. 11
 

1 

 مورد هورمون های بخش پسین هیپوفیز به سواالت زیر پاسخ دهید. در 12
 هیپوتاالمس الف( در کجا ساخته می شود؟

 اکسی توسین و ضد ادراری. ب(نام آنها را بنویسید.

1 

 نوع ماهیچه را مشخص کنید. بیشترین  در هر یک از حاالت زیر 13
 تند افراد کم تحرک:

 تند وزنه بردار:

1 

 در مورد انعکاس ها پاسخ دهید. 14
 پیکری محیطی تنظیم می شود؟الف( توسط کدام  بخش دستگاه عصبی 

 نخاع کدام بخش است؟عقب کشیدن دست  انعکاس ب(مرکز تنظیم 

1 

 هر یک از اعمال زیر توسط کدام بخش مغز انجام می گیرد؟ 15
 هیپوتاالموستعداد ضربان قلب:الف( تنظیم 

 قشر مخ  ب(پردازش نهایی اطالعات حسی:

1 

 به سواالت زیر پاسخ دهید. 2در مورد دیابت نوع  16
 افرادی در تحرکعدم و چاقی نتیجه در بعد، به سالگی چهل حدود سن از دو نوع دیابت الف( در چه افرادی ظاهر می شود؟

 شود می ظاهر دارند را بیماری زمینۀ که
 ورزش و تحرک. ب( یک مورد از راه های پیشگیری آن را بنویسید..

1 



 هریک از اعمال زیر توسط کدام هورمون انجام می گیرد؟ 17
 اپی نفرین  الف( افزایش فشار خون:

 T3هورمون تیروئیدی  نمو دستگاه عصبی: ب(

1 

 هر یک از هورمون های زیر در چه بخشی ساخته می شود؟ 18
 پوفیز پیشین.غده هی  الف( هومون پروالکتین:

  مالتونین: غده اپی فیزب(

1 

 20 مجموع نمرات 
 


