
 به نام خدا

  دقیقه80مدت امتحان: 2سواالت امتحان درس زیست شناسی 
 4و3و2و1فصول 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

 دمایی درون برخی سیاهرگ های بزرگ قرار دارند.گیرنده های  ( أ
 در شروع پتانسیل عمل کانال دریچه دار سدیمی بسته و کانال دریچه دار پتاسیمی باز است. ( ب
 تار ماهیچه ای نوع کند برای حرکت های شنا  اختصاصی شده اند. ( ت
 .کنند می استفاده خود قلمرو تعیین برای ها از فرومون ها گربه ( ث

2 

 خالی را با کلمات مناسب پر کنید.جا های  2

 . متصل است................................. به  ......................عدسی چشم با رشته ایی به نام ..... ( أ

 گذارد. می تاثیر .....دخالت دارد.................که در احساس  .............................. بر بیشتر آور اعتیاد مواد ( ب

 ... ترشح می شوند............................پیک هی کوتاه برد پیک هایی هستند که  ( ت

 .. وجود دارد. .................................درون هر یاخته ماهیچه ای ، تعداد زیادی رشته به نام  ( ث

2 

 یکی از اصطالحات زیر را تعریف کنید. 3

      تطابق:الف(

 سیناپسب( 

1 

 نوع گیرنده را در هر یک مشخص کنید. 4
 چشایی:گیرند های  ( أ

 خط جانبی:گیرنده های  ( ب

1 

 تبدیل می شود؟  ATPکراتین فسفات طبق چه واکنشی بهالف( 5

 اسید الکتیک در ماهیچه ها در اثر چه چه نوع تنفسی ایجاد می شود؟ب(

1 

 1 ؟بخش های مشخص شده را نامگذاری کنید 6

 ؟را بنویسیدوظیفه هر کدام  7

 زاللیه:لف(

 شنوای:مجرای ب(

1 



 به چه بخشی از مغز ارسال می شود؟ سرانجام پس از تحریک گیرنده های بویایی ،پیام های بویاییالف( 8

 چگونه از انتقال بیش از حّد پیام توسط ناقل عصبی در محل سیناپس جلوگیری می شود؟ب(

1 

 پاسخ کوتاه دهید؟ 9

 ؟پیدا می کندچشم چه وضعیتی عدسی  دورهنگام نگاه کردن به به اجسام الف(

 در تشکیل حافظه کوتاه مدت به بلند مدت کدام بخش مغز دخالت دارد؟ب(

1 

 هر یک از اعمال زیر توسط چه بخشی انجام می گیرد؟ 10

 تنظیم تنفس: ( أ

 :نخاعی -ترشح مایع مغزی ( ب

1 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید: 11

  است؟نورون حرکتی ماهیچه های اسکلتی از چه نوع  ( أ

 لوب پس سری قشر مخ محل پردازش کدام پیام حسی است؟ ( ب

1 

 استخوان های اسکلت آدمی در ذخیرۀ کدام مواد معدنی دخالت دارد؟الف( 12

 صفحات رشد در چه نوع استخوان وجود دارد؟ب(

1 

 جنس اسکلت ماهی ها از چه نوعی است؟ الف( 13

 پروتئین دخالت دارد؟در انقباض تارچه های ماهیچه ای کدام ب(

1 

 1 چرا یاخته های ماهیچه ای چند هسته ای دیده می شوند؟  14

 هر یک از فرایند های زیر توسط کدام هورمون کنترل می شود؟ 15

 افزایش باز جذب کلسیم از کلیه ها: ( أ

 هشدار خطر حضور شکارچی: ( ب

1 

 1 دیابت نوع یک چگونه ایجاد میشود؟ 16

 غدۀ اپی فیز به سواالت زیر پاسخ دهید؟ در رابطه با 17

 چه هورمونی ترشح می کند؟ ( أ

 محرک ترشح هورمون چیست؟ ( ب

1 

 1 عواملی که باعث بروز پوکی استخوان در مردان و زنان می شوند نام ببرید؟ 18

 20 مجموع نمرات 



 

 

 4و3و2و1فصول پاسخ نامه دقیقه80مدت امتحان: 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 دمایی درون برخی سیاهرگ های بزرگ قرار دارند.گیرنده های  ( ج

 غدر شروع پتانسیل عمل کانال دریچه دار سدیمی بسته و کانال دریچه دار پتاسیمی باز است. ( ح

 ص تار ماهیچه ای نوع کند برای حرکت های شنا  اختصاصی شده اند. ( خ

 ص.کنند می استفاده خود قلمرو تعیین برای ها از فرومون ها گربه ( د

2 

 خالی را با کلمات مناسب پر کنید.جا های  2

 ار های آویزان    ... به  .. جسم مژگانی ... متصل است.تعدسی چشم با رشته ایی به نام .....  ( ج

 گذارد. می تاثیر ....دستگاه لیمبیک ... که در احساس .....لذت.....دخالت دارد بر بیشتر آور اعتیاد مواد ( ح

 ........... یاخته های پیش سیناپسی... ترشح می شوند.پیک هی کوتاه برد پیک هایی هستند که  ( خ

 درون هر یاخته ماهیچه ای ، تعداد زیادی رشته به نام ....... تارچه ماهیچه ای .. وجود دارد. ( د

2 

 یکی از اصطالحات زیر را تعریف کنید. 3

 دور اشیا بهی وقت .شودی م ضخیم ی عدس مژگانی، جسم های ماهیچه انقباض با نزدیک، ی اشیا دیدن هنگام   تطابق:الف(

 تشکیل شبکیه یرو  حالت هر در تصویر ترتیب، این به .شود یم تر باریک یعدس ها، ماهیچه این استراحت با کنیمی م نگاه

 .دارد نام تطابق ها فرایند این .شود می

 کنندی م برقرار )سیناپس( همایه نام به های ویژ ارتباط یکدیگر با عصبی های یاخته سیناپس:ب(

1 

 نوع گیرنده را در هر یک مشخص کنید. 4
 شیمیای چشایی:گیرند های  ( ت

 مکانیکی خط جانبی:گیرنده های  ( ث

1 

 )کراتین فسفات( ADP +CP                         )کراتین( ATP  +C  تبدیل می شود؟ ATPکراتین فسفات طبق چه واکنشی بهالف( 5

 تخمیر(بی هوازی) اسید الکتیک در ماهیچه ها در اثر چه چه نوع تنفسی ایجاد می شود؟ب(

1 



 ؟بخش های مشخص شده را نامگذاری کنید 6

 

1 

 ؟را بنویسیدوظیفه هر کدام  7

 .دهدیم خون به و یکند م آوری جمع را آنها دفعی مواد و فراهم قرنیه و عدسی برای را اکسیژن و غذایی مواد زاللیه زاللیه:لف(

 .کند می منتقلگوش  میانی بخش به را صوت شنوایی، مجرای شنوای:مجرای ب(

1 

 قشر مخ به چه بخشی از مغز ارسال می شود؟سرانجام پس از تحریک گیرنده های بویایی ،پیام های بویایی الف( 8

 به ناقل دوبارۀ جذب با کار این چگونه از انتقال بیش از حّد پیام توسط ناقل عصبی در محل سیناپس جلوگیری می شود؟ب(

 .کنندی م تجزیه را عصبی ناقل هایی آنزیم همچنین شود، می انجام ای همایه پیش ۀیاخت

1 

 پاسخ کوتاه دهید؟ 9
 عدسی باریکتر می شود ؟پیدا می کندچشم چه وضعیتی عدسی هنگام نگاه کردن به به اجسام دور الف(

 هیپوکامپ )اسبک مغز(در تشکیل حافظه کوتاه مدت به بلند مدت کدام بخش مغز دخالت دارد؟ب(

1 

 هر یک از اعمال زیر توسط چه بخشی انجام می گیرد؟ 10
 بصل النخاع تنظیم تنفس: ( ت
 پرده مننژ مویرگ های :نخاعی -ترشح مایع مغزی ( ث

1 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید: 11
 پیکری  است؟نورون حرکتی ماهیچه های اسکلتی از چه نوع  ( ت
 بینایی لوب پس سری قشر مخ محل پردازش کدام پیام حسی است؟ ( ث

1 

 کلسیمفسفات و  استخوان های اسکلت آدمی در ذخیرۀ کدام مواد معدنی دخالت دارد؟الف( 12
 دراز صفحات رشد در چه نوع استخوان وجود دارد؟ب(

1 

 استخوانجنس اسکلت ماهی ها از چه نوعی است؟ الف( 13
 اکتین و میوزین پروتئین دخالت دارد؟در انقباض تارچه های ماهیچه ای کدام ب(

1 

 دورۀ در یاخته چند پیوستن هم به ازماهیچه اسکلتی  یاخته هرچرا یاخته های ماهیچه ای چند هسته ای دیده می شوند؟  14
 .دارد هسته چند علت همین به و شود می ایجاد جنینی

1 

 هر یک از فرایند های زیر توسط کدام هورمون کنترل می شود؟ 15
 پاراتیروئیدی افزایش باز جذب کلسیم از کلیه ها: ( ت
 فرمون هاهشدار خطر حضور شکارچی: ( ث

1 

 یک بیماری، این .شود نمی ترشح کافی اندازۀ به یا شود نمی ترشح انسولین ،یک نوع در دیابت نوع یک چگونه ایجاد میشود؟ 16
 .برد می بین از را النگرهانس جزایر در انسولین کنندۀ ترشح های یاخته ایمنی دستگاه آن در که است ایمنی خود بیماری

1 



 غدۀ اپی فیز به سواالت زیر پاسخ دهید؟ در رابطه با 17
 مالتونین چه هورمونی ترشح می کند؟ ( ت
 تاریکی محرک ترشح هورمون چیست؟ ( ث

1 

 های نوشیدنی غذا، کلسیم و D ویتامین کمبود عواملی که باعث بروز پوکی استخوان در مردان و زنان می شوند نام ببرید؟ 18
 .شوندی م زنان و مردان در استخوان پوکی بروز باعث ها، استخوان در کلسیم رسوب از جلوگیری با دخانیات و الکلی

1 

 20 مجموع نمرات 
 

 


