
 به نام خدا

 2امتحان درس زیست شناسی
 2و1فصل

 نام و نام خانوادگی:
 :مدرسه 

 

 نمره متن سوال ردیف
 درستی و نادرستی عبارات زیر را با کلمات صحیح و غلط مشخص کنید. 1

I. است مغز )های نورون(عصبی هایه یاخت شدۀ ثبت الکتریکی جریان مغزی، نوار. 
II. استتشکیل شده  از اجتماع رشته های میلین دار مخ قشر یعنی مخ، های نیمکره خارجی بخش. 
III. می گذرند مانند تاالموسمخ  از دیگری های بخش از مخ قشر به رسیدن از قبل بینایی مهای پیا. 
IV. اندشده  ویژه بلند کردن وزنه  مانند حرکات برایدارای میوگلوبین زیاد  و  ،تند نوع ایه ماهیچ تار. 

2 

 اسفنجی ( -فشرده -بزرگتر-کوچکتر–کم  –زیاد  -سریعتر-دار  میلین -ن میلیبدون  کلمات صحیح پر کنید.)جاهای خالی را با  2
I. است تر سریع قطر هم......................  های رشته از.................. عصبی های رشته در عصبی پیام هدایت 
II. شوند می تحریک .............  نور در مخروطی های یاخته و........  ............ نور در ای استوانه های یاخته. 
III.  است.بافت .....طول استخوان ران از نوع بافت استخوانی ..... .. و سطح درونی تنۀ این استخوان از نوع ..... 
IV. .در فرد دور بین ، کرۀ چشم از اندازۀ طبیعی ........ و در فرد نزدیک بین ، کرۀ چشم ..... ......است 

4 

 به سواالت زیر جواب کوتاه دهید. 3
I. شود؟  می منتقل دیگر یاختۀ به نورون از بخشی چه از عصبی پیام 
II. چه جانوری وجود دارد؟ گیرندۀ فرو سرخ در 
III. چیست؟ هاورس سیستم مرکزی مجرای درون های رگ و اعصاب نقش  
IV. کنند؟ می استفاده ماده کدام از انرژی تولید برای ها ماهیچه طوالنی های انقباض در  

2 

 در مورد گیرنده های بویایی به سواالت زیر پاسخ دهید. 4
 ده ها در چه بخشی قرار دارند؟ این گیرن .1
 دارند؟  چه ساختاریاین گیرنده ها  .2
 عامل تحریک این گیرنده های چیست؟  .3
 بخشی از مغز ارسال می شود؟  پیام های بویایی به چه .4

2 

 2 دو بخش اصلی اسکلت انسان را نام ببرید؟  5
 3 اسکلت در جانوران به چند گروه تقسیم می شود ؟آنها را نام ببرید. 6
 3 گیرنده های حس وضعیت در چه اندام هایی قرار دارند؟  7
 درمورد گیرنده های تعادلی به سواالت زیر پاسخ دهید؟ 8

 این گیرنده ها در کجا قرار دارند؟  .1
 باچه نوع محرکی تحریک می شوند؟  .2
کسون این گیرنده ها کدام عصب را  .3  ؟ تشکیل می دهدآ
 ویسید. مسیر پیام تعادلی حاصل از این گیرنده ها را بن .4
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 2امتحان درس زیست شناسی
 پاسخ نامه 2و1فصل

 

 نمره متن سوال ردیف
 کنید.درستی و نادرستی عبارات زیر را با کلمات صحیح و غلط مشخص  1

V. ص.است مغز )های نورون(عصبی هایه یاخت شدۀ ثبت الکتریکی جریان مغزی، نوار 
VI. غاستتشکیل شده  از اجتماع رشته های میلین دار مخ قشر یعنی مخ، های نیمکره خارجی بخش. 
VII. غ.می گذرند مانند تاالموسمخ  از دیگری های بخش از مخ قشر به رسیدن از قبل بینایی مهای پیا 
VIII. غ.اندشده  ویژه بلند کردن وزنه  مانند حرکات برایدارای میوگلوبین زیاد  و  ،تند نوع ایه ماهیچ تار 

2 

 اسفنجی ( -فشرده -بزرگتر-کوچکتر–کم  –زیاد  -سریعتر-جاهای خالی را با کلمات صحیح پر کنید.)کندتر 2
V. است .........کندتر............. قطر همدار  میلین های رشته ازن میلیبدون  عصبی های رشته در عصبی پیام هدایت. 
VI. شوند می تحریک ....... زیاد...... نور در مخروطی های یاخته و........  کم............ نور در ای استوانه های یاخته. 
VII.  طول استخوان ران از نوع بافت استخوانی .....فشرده .. و سطح درونی تنۀ این استخوان از نوع بافت .....  اسفنجی

 است...... 
VIII. .در فرد دور بین ، کرۀ چشم از اندازۀ طبیعی ....کوچکتر .... و در فرد نزدیک بین ، کرۀ چشم .....بزرگتر ......است 

4 

 به سواالت زیر جواب کوتاه دهید. 3
V. پایانه اکسون شود؟ می منتقل دیگر یاختۀ به نورون از بخشی چه از عصبی پیام 
VI.  دارد؟در مار زنگیگیرندۀ فرو سرخ در چه جانوری وجود 
VII. کند می برقرار بیرون با را زنده بافت ارتباط چیست؟ هاورس سیستم مرکزی مجرای درون های رگ و اعصاب نقش. 
VIII. بچر  های اسید از کنند؟ می استفاده ماده کدام از انرژی تولید برای ها ماهیچه طوالنی های انقباض در 

2 

 پاسخ دهید.در مورد گیرنده های بویایی به سواالت زیر  4
 این گیرنده ها در چه بخشی قرار دارند؟ در سقف حفرۀ بینی  .5
 چه ساختاری دارند؟ یاخته های عصبی با دندریت مژک داراین گیرنده ها  .6
 عامل تحریک این گیرنده های چیست؟ مولکول های  بودار هوای تنفسی .7
 سرانجام به قشر مخ. پیام های بویایی به چه بخشی از مغز ارسال می شود؟ به لوب  بویایی و .8

2 

 دو بخش اصلی اسکلت انسان را نام ببرید؟  5
 . جانبی ومحوری  بخش دو

2 

 اسکلت در جانوران به چند گروه تقسیم می شود ؟آنها را نام ببرید. 6
 بندی می شوند. طبقه درونی و بیرونی ایستایی، ب گروه آ سه به

3 

 گیرنده های حس وضعیت در چه اندام هایی قرار دارند؟  7
 قرار دارند. ها مفصل پوشانندۀ کپسول و ها زردپی اسکلتی، های ماهیچه وضعیت در حس   های گیرنده

3 

 درمورد گیرنده های تعادلی به سواالت زیر پاسخ دهید؟ 8
 داخلیاین گیرنده ها در کجا قرار دارند؟ در مجاری نیم دایره ای گوش  .5
 باچه نوع محرکی تحریک می شوند؟ چرخش سر  .6

2 



کسون این گیرنده ها کدام عصب را می سازد؟ شاخۀ دهلیزی )تعادلی( گوش را. .7  آ
تدا به تاالموس و سپس به مخچه  منتقل می بده ها را بنویسید. پیام تعادلی امسیر پیام تعادلی حاصل از این گیرن .8

 شود.
 

 

 


