
  تاسوِ تعالی   

 دورة دوم متوسطهتشریحی آزمون 

   ًام ٍ ًام خاًَادگی:

  1397دی ماه آزهَى:  تاریخ دقیقه 80هذت آزهَى:  کالس: هذرسِ:

 3از  1صفحِ  تجربی رشتِ:  یازدهم: پایِ شناسیزیست: ًام درس

 بارم سؤال ردیف

 درستی یا ًادرستی عثارات زیر را هشخص کٌیذ. 1

 وٙس. وٙس ٚ ثٝ جسٓ سِّٛی ٚارز ٔی ای است وٝ پیبْ ػصجی را زریبفت ٔی آوسٖٛ رضتٝاِف( 

 ٞبی حسی زر تبالٔٛس است. پیبْ ةهمٔحُ پززاسش اِٚیٝ ٚ تمٛیت اعالػبت  ة(

 آوسٖٛ ػُٕ سزیغ ٚ ػٕز وٛتبٞی زارز. پایانة٘سبٖ ٞز تزویت ذبرج ضسٜ اس ج( زر ا

 ضٛز. پتبسیٕی ثبس ٚ پتبسیٓ ٚارز ٔی زار پتب٘سیُ ػُٕ اثتسا وب٘بَ زریچٝ ز( زر ٍٞٙبْ

 ضٛز. ٞـ( ثزای زیسٖ اجسبْ زٚر لغز ػسسی سیبز ٔی

 زار ٞیچ ٘مطی ثزػٟسٜ ٘سار٘س. ٞبی زریچٝ ٚ( زر پتب٘سیُ آرأص، وب٘بَ

 ضٛز. ٌبٜ ٔی س( ٘طستٗ عٛال٘ی ٔست ٔٛجت آسیت زیسٖ ثبفت پٛست زر ٔحُ ٘طیٕٗ

 ػصجی است. یاختةفطبر ثرطی اس  ةگیرندح( 

 

2 

 جاّای خالی زیر را تا عثارات هٌاسة پر کٌیذ. 2

ٔٛجـت جـسا ضـسٖ اس ............................... ضـسٜ ٚ زر ضـزایظ ٞـٛاسی ٚ        ثب اتصبَ ذـٛز ثـٝ ...............................   ATPٞبی  اِف( ِٔٛىَٛ

 ضٛز. ٞٛاسی تِٛیس ٔی ثی

 ضٛ٘س. تجسیُ ٔی ٞب اس ذٖٛ ذبرج ضسٜ ٚ زر اثز تغییز ثٝ ............................... ٚ ............................... ة( ٔٛ٘ٛسیت

 وٙٙس. ٞب ایجبز ٔی ................. ٔیىزٚةّمٝ ٔب٘ٙسی را رٚی ...ٞبی ٔىُٕ پس اس فؼبَ ضسٖ، ثٝ وٕه یىسیٍز سبذتبرٞبی ح ج( پزٚتئیٗ

 زٞس. حجٓ ٔغش را ............................... تطىیُ ٔی ز( زر ا٘سبٖ ثیطتز

 وٙس ٚ ٔحُ تطىیُ یبذتٝ ............................... است. ا پز ٔیٞـ( ٔغش لزٔش، فضبی زرٖٚ استرٛاٖ اسفٙجی ر

 تز ٞستٙس. ٞبی ثیطتزی ٞستٙس ٔب٘ٙس ............................... حسبس ٞبیی وٝ تؼساز ٌیز٘سٜ ٚ( ثرص

 

2 

 پاسخ کَتاُ دّیذ.سؤاالت زیر  تِ 3

 .......................................................................................... ای ٔثبَ ثش٘یس. یه ٔفصُ ٔتحزن اس ٘ٛع ٌٛی وبسٝاِف( 

 ..........................................................................................ٔبٞیچٝ تٛاْ زر وساْ ثرص ثسٖ لزار زاز؟ ة( 

 ................................................................. وٙس؟ ٞبی تیزٜ زر سبروٛٔز چٝ تغییزی ٔی ثرص ٖٛیزر سٔبٖ ا٘مجبض ٔج( 

 .......................................................................................... ضٛز؟ زر زلبیك اِٚیٝ ا٘مجبض، ا٘زصی ٔبٞیچٝ اس چٝ ٔٙجؼی تأٔیٗ ٔیز( 

 

1 

 تِ سؤاالت زیر پاسخ دّیذ. 4

 زٞس؟ .......................................................................................... زر ػزٚس زریبیی چٝ ػبّٔی ثٝ ثسٖ ضىُ ٔی اِف(

 ..........................................................................................ضٛز؟  چزا ا٘ساسٜ حطزات اس حس ٔؼیٙی ثیطتز ٕ٘یة( 

 .......................................................................................... ضٛز؟ تٛسظ ٔیٛسیٗ چٝ ػّٕی ا٘جبْ ٔی ATPپس اس تجشیٝ ج( 

 ..ٞبی ثسٖ ثٝ ثزلزاری ارتجبط ٘مص زار٘س؟ ........................................................................................ یه اس ٔبٞیچٝ ز( وساْ

 

2 

 هَارد زیر را تٌَیسیذ. ازعلت ّر یک  5

 .......................................................................................... یىسبٖ ضسٖ فطبر ٞٛا زر زٚ عزف پززٜ صٕبخ:اِف( 

 .......................................................................................... تًٙ ضسٖ سٛراخ ٔززٔه:ة( 
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  تاسوِ تعالی   

 دورة دوم متوسطهتشریحی آزمون 

   ًام ٍ ًام خاًَادگی:

  1397دی ماه آزهَى:  تاریخ دقیقه 80هذت آزهَى:  کالس: هذرسِ:

 3از  2صفحِ  تجربی رشتِ:  یازدهم: پایِ شناسیزیست: ًام درس

 بارم سؤال ردیف

 دّیذ. کَتاُتِ  سؤاالت زیر پاسخ  6

 ضٛ٘س؟ ػصجی اضبفٝ زر فضبی سیٙبپسی تٛسظ وساْ سَّٛ جذة ٚ ترّیٝ ٔی ٘بلّیٗاِف( 

 یب٘ٝ ثزذالف ِٛة پیطب٘ی زر ارتجبط ثب وساْ ِٛة است؟ٞة( ِٛة آ

 ٌذارز؟ ٌذارز، چٝ تأثیزی ثز ٔززاٖ ٔی ریش تأثیز ٔی ج( ٞٛرٔٛ٘ی وٝ ثز یه غسٜ ثزٖٚ

 ٘س؟ریش ٞبی ضیٕیبیی پس اس ذزٚج اس سَّٛ ثٝ وجب ٔی ز( ٕٞٝ پیه

 

1 

 کٌذ؟ چگًَِ جیرجیرک صذاّای پیراهَى هحیط خَد را دریافت هی 7

 

1 

 درتارُ چشن تِ سؤاالت زیر پاسخ دّیذ: 8

 ضٛز؟ ص ثیص اس حس ثشري است، تصٛیز اضیب ٘شزیه وجب تطىیُ ٔیاِف( ضرصی وٝ وزٜ چطٕ

 ؟است ة( ایٗ ضرص ثٝ وساْ ثیٕبری ٔجتال ٌززیسٜ

 ٌیز٘س؟ وبر ٔی الح ایٗ ثیٕبری ثٝزر اصٞب را  ج( وساْ ٘ٛع اس ػسسی

 

75/0 

 گیرًذُ دهایی ......... 8

 اِف( زر وساْ لسٕت ثسٖ لزار زار٘س؟

 زٔبیی پٛست زارز؟گیرندة چٝ تفبٚتی ثب زٔبیی زرٖٚ ثسٖ  گیرندةة( 

 

75/0 

 در جذٍل زیر هَارد هرتثط را هشخص کٌیذ. 01

 ب الف

 ( ػبُٔ آٖ ٚیزٚس استA) ( ػزق1)

 ( سزBْ) ایسس( 2)

 وٙٙس ٞب ضٙبسبیی ٔی ٞبیی وٝ ِٙفٛسیت ( ِٔٛىCَٛ)  ( پبزتٗ آٔبز3ٜ)

 آ٘شیٓ ِیشٚسیٓ  (D) صٖ ( آ٘تی4)
 

  

0 

 چرک چیست؟ 00

 

1 

 دالیل ّر یک از جوالت زیر را تٌَیسیذ. 01

 ............................................ٞبی پیٛ٘س سزٜ ضسٜ ثٝ ثسٖ است:  ی پز٘سٌبٖ ٔطبثٝ حّٕٝ ثٝ یبذتٝش ٔجبرسٜ ثب ثیٕبری آ٘فٛال٘شارٚاِف( 

 .......................................................................................... صٖ را ٘سار٘س: سبس لسرت ضٙبسبیی آ٘تی ٞبی پبزتٗ یبذتٝة( 

 

5/0 

 دلیل ّر یک از هَارد زیر را تٌَیسیذ. 02

 وٙس: .......................................................................................... زٜ اػتیبزآٚر ثیطتزی ٔصزف ٔیاِف( فزز ٔؼتبز ثب ازأٝ ٔصزف، ٔب

 .......................................................................................... :ثبضٙس ٞب لبثُ تطریص ٕ٘ی ة( زر ٘ٛر ثسیبر ضؼیف رً٘

 ................................................................... ج( زر ایٕٙی اذتصبصی، پبسد ایٕٙی زر ثزذٛرز زْٚ ٘سجت ثٝ ثزذٛرز اَٚ ضسیستز است:
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  تاسوِ تعالی   

 دورة دوم متوسطهتشریحی آزمون 

   ًام ٍ ًام خاًَادگی:
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 بارم سؤال ردیف

 تشریح هغس گَسفٌذ تِ سؤاالت زیر پاسخ دّیذ. تا تَجِ تِ 03

 ضٛز؟ اِف( زرذت س٘سٌی زر وساْ ثرص زیسٜ ٔی

 ضٛز؟ ة( ویبسٕبی ثیٙبیی زر وساْ سغح ثرص ذبرجی ٔغش ٔطبٞسٜ ٔی

 ٞبی چٟبرٌب٘ٝ زر وساْ سٕت اپی فیش )رٚٔغشی( لزار زار٘س؟ ج( ثزجستٍی

 

64/1 

 شَد؟ از هَارد زیر هییک  هصرف الکل تاعث افسایش یا کاّش کذام 04

 زرز ٚ اضغزاة: .......................................................................................... اِف(

 ..........................................................................................: ٞبی ٔحیغی ة( سٔبٖ ٚاوٙص فزز ثٝ ٔحزن

 

4/1 

 ذام از هَارد زیر دلیل تٌَیسیذ.ّای چشن ترای ّر ک اریتا تَجِ تِ تیو 05

 ..........................................................................................تٛا٘س ثجیٙس:  اِف( فزز اجسبْ زٚر را ثٝ ذٛثی ٕ٘ی

 ضٛ٘س: ...................................................................................... رسٙس ٚ رٚی یه ٘مغٝ ٔتٕزوش ٕ٘ی عٛر ٘بٔٙظٓ ثٝ ٞٓ ٔی ة( پزتٛٞبی ٘ٛر ثٝ

 ..........................................................................................ضٛز:  ی زضٛار ٔیب افشایص سٗ ػُٕ تغبثك ػسسج( ث
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 چرا ایوٌی حاصل از سرم را ایوٌی غیرفعال گَیٌذ؟ 06

 
4/1 

 تاشذ. زیر هیتعییي کٌیذ ّر یک از عثارات زیر هرتَط تِ کذام تخش از ًوَدار  07

  ................................................................................ سسیٕی:  زار ٞبی زریچٝ ف( ثبس ثٛزٖ وب٘بَاِ

  ........................................................................... سیٕی: زار پتب ٞبی زریچٝ ة( ثستٝ ضسٖ وب٘بَ

  ....................................................................................... ٞبی ٕٞیطٝ ثبس:  ٞب اس وب٘بَ ج( ػجٛر یٖٛ

  .................................................................................. پتبسیٕی:  زار ٞبی زریچٝ ز( ثبس ثٛزٖ وب٘بَ

 

 

0 

 ّای زیر پاسخ دّیذ. تِ پرسش  08

 ..........................................................................................ضٛز؟ ای ثبفت استرٛا٘ی تٛسظ چٝ ثرطی اس استرٛاٖ سبذتٝ ٔی اِف( ٔبزٜ سٔیٙٝ

 .......................................................................................... ة( اجشای سبٔب٘ٝ ٞبٚرس را ٘بْ ثجزیس.
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  باسوه تعالی  

 دورة دوم متوسطهتشریحی آزمون پاسخنامه 
  

 2از  1صفحه  1397دی ماه آزهوى:  تاریخ  تجربیرشته:  دهمپایه:  شناسیزیستدرس: پاسخناهه 

 تینا یاسور آررههرین سلطانی، هنصوره سیفی، یاسر زهانی، رضا رهضانی، هجتبی رنجبر، نغوه رحوتی، اکبر ثابت قذم، : )تٍ تزتیة الفثا(گروه طراحی و بازنگری 

  :1پاسخ سؤال 
  وازرستز(    وازرستج(    وازرستب(   وازرستالف( 

 ح( زرست     وازرستس(    زرستي(   وازرستَـ( 

  :2پاسخ سؤال 
  َا وًک اوگطتان ي لةي(   ذًویَـ(  مدز(   غطاج(   ذًار/ یاذتٍ زوسریتی زرضت ب( / اکتیهمیًسیهالف( 

  :3پاسخ سؤال 
  س گلًکشاز(    یاتس افشایص میج(    زر پطت ساق پا ب(  مفصل ران تا ویم لگهالف( 

  :4پاسخ سؤال 
 ومایس محسيزیت حزکت ایجاز می يکىس  سیزا اسکلت تشرگ جاوًر را سىگیه میب(   تجمع مایع زرين تسنالف( 

   َای صًرت ز( ماَیچٍ چسثس سزاکتیه تٍ میًسیه میج( 

  :5پاسخ سؤال 
 ضود. گوش هیانی فطار دو طزف پزده یکسان هیکنذ با انتقال هوا اس این هجزا به  بخطی به نام ضیپوراستاش حلق را به گوش هیانی هزتبط هیالف( 

 کىس. ماَیچٍ صاف حلقًی تحت تأثیز پاراسمپاتیک مززمک را تىگ میب( 

  :6پاسخ سؤال 
 ز( مایع میان تافتی  ستگاٌ تًلیس مثلفزایىسَای زج(   زیلوب پس سب(   پیص سیناپسی  سلولالف( 

  :7پاسخ سؤال 
َـای مکـاویکی متصـل تـٍ پـززٌ را       ريی پاَای جلًیی جیزجیزک یک محفظٍ ًَا يجًز زارز کٍ پززٌ صماخ ريی آن کطیسٌ ضسٌ است. لزسش پززٌ زر اثز امًاج صًتی گیزوسٌ

 کىس. تحزیک کززٌ ي جاوًر صسا را زریافت می

 : 8پاسخ سؤال 
 ريی ضثکیٍالف( 

 تیىی ب( وشزیک

 ج( ياگزا

  :9پاسخ سؤال 
 زمایی پًست تٍ تغییز زمای محیط اطزاف حساس است.گیزنذة زمایی زرين تسن تٍ تغییز زمای زرين تسن حساس است ي گیزنذة ب(  َا الف( پًست ـ رگ

 : 11پاسخ سؤال 
1 D 

2 A 

3 B 

4 C    

 : 11پاسخ سؤال 
 َای مززٌ ي تقایای سلًل است. َای سفیس مززٌ، میکزيب ضًز ي ضامل گلثًل چزک مایعی است کٍ زر محل التُاب زیسٌ می

 : 12پاسخ سؤال 
 وساروس. یصو ب( چًن گیزوسٌ آْوتی  است. Tالف( َز زي تا لىفًسیت 

 : 13پاسخ سؤال 
 کىس. زَس، پس مصزف را تیطتز می حًصلگی زست می ضًز ي تٍ فزز کسالت ي تی تا ازامٍ مصزف، زيپامیه کمتزی آساز می  الف(

 ضًوس. َای مرزيطی زر وًر سیاز تحزیک می کىىس ي یاذتٍ پذیز می َا را امکان َای مرزيطی تطریص روگ گیزوسٌب( 

 کطىسٌ تیطتزی تًلیس ضًز. Tساس ي یا  َای پازته ضًز تعساز یاذتٍ اطزٌ کٍ تاعث میَای ذ ج( تٍ زلیل يجًز یاذتٍ

 : 14پاسخ سؤال 
 ج( زر عقة سطح ضکمیب(  مرچٍالف( 



 

 

  باسوه تعالی  

 دورة دوم متوسطهتشریحی آزمون پاسخنامه 
  

 2از  2صفحه  1397دی ماه آزهوى:  تاریخ  تجربیرشته:  دهمپایه:  شناسیزیستدرس: پاسخناهه 

 : 15پاسخ سؤال 
 ب( افشایص الف( کاَص  

 : 16پاسخ سؤال 
 حذب عذسی سیاد است.تز اس حالت طبیعی است یا ت ن بشرگالف( کزه چط

 کاهالً کزوی و صاف نباضذ. ب( سطح عذسی و قزینه

  کنذ. پذیزی عذسی چطن کاهص پیذا هی ج( انعطاف

 : 17پاسخ سؤال 
  ای پسیس ویامسٌ است. چًن پازته زر تسن تًلیس وطسٌ ي یاذتٍ ذاطزٌ

 : 18پاسخ سؤال 
 1ز(  1ب(  2الف( 

 : 19پاسخ سؤال 
 ای مازٌ سمیىٍَای استرًاوی ـ مجزای َايرس ـ  ب( سلًل َای استرًاوی   سلًلالف( 


