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متوسطهدومدورۀدهمیازپایۀ

آزمون۲زیستدرساستانداردهایپرسش )۵(ویژۀ
و نخاع-1  است؟ نادرستكدام عبارت دربار� حفاظت از مغز

و پرده1  نخاعي قرار دارد.-مايع مغزي،هاي مننژ ) در فاصلۀ بين استخوان جمجمه
و بدون منفذ هستند. ) مويرگ2  هاي موجود در دستگاه عصبي مركزي از نوع پيوسته
مي ) بعضي از ميكروب3 و برخي داروها خ ها  مغزي عبور كنند.-ونيتوانند از سد
و پرده ) استخوان4  هاي مننژ از جنس بافت پيوندي هستند. هاي جمجمه، ستون مهره

را-2 مي نادرستيبهكدام گزينه عبارت زير  كند؟ كامل
 ...............»هاي حس وضعيت همۀ گيرنده«
مي2 پيكري هستند. حسّ) نوعي گيرند�1 ك توانند پيك كوتاه)  نند.برد ترشح

مي3  اي قرار دارند. هاي ماهيچه ) در بافت4 شوند. ) نوعي گيرند� مكانيكي محسوب
 دارد؟ تفاوتيندر اسكلت انسان سالم، تعداد كدام با ساير-3

 ) ترقوه4 ) كتف3 ) جناغ2 ) كشكك1
 كدام گزينه دربار� ملخ درست است؟-4

 دان است. گوارش مكانيكي چينه ) اولين محل2 ) مغز از يك گر� عصبي تشكيل شده است.1
مي3 و لنف به عدسي  ) طناب عصبي در سطح شكمي قرار دارد.4 رسد. ) اكسيژن توسط زالليه

 است؟ نادرستكدام گزينه-5
مي1 و اشك با روش مشابهي از بدن محافظت  ها مناسب است. ) سطح پوست بدن براي زندگي بعضي ميكروب2 كنند. ) عرق

مي) از اليۀ اپيد3  داراي آنزيم هستند.،) ترشحات مخاطي همانند عرق بدن4 شود. رم پوست، چرم تهيه
 اي در ............... نقش دارند. دارينه هاي ............... ياختهپشتيبانهاي ياخته-6

 دفاع-) مانند4 دفاع-) برخالف3 انتقال جريان عصبي-) برخالف2 انتقال جريان عصبي-) مانند1
 بيان شده است؟ نادرستيبهها در انسان كان كدام ماهيچهم-7

 سه سر: پشت بازو-) دو سر: جلوي بازو2 ران پشتدو سر:-ران جلوي) چهار سر:1
 توأم: بازو-اي: مجاور استخوان جناغ ) سينه4 اي: گردن ذوزنقه-لگن ) سريني: مجاور استخوان نيم3

 ............. دارد...،هر جانداري كه طناب عصبي دارد-8
و مركزي1  اي غضروفي يا استخواني ) جمجمه2 ) دستگاه عصبي محيطي

 ) گيرند� نوري در چشم مركب4 ) گيرند� پرتوهاي فرابنفش3
 هاي انسان درست است؟ كدام عبارت در مورد استخوان-9

و متراكم هاي فضانوردان نسبت به افراد عادي فشرده ) استخوان1  تر است. تر
 سالگي شدت تغيير تراكم استخوان در زنان بيشتر از مردان است.80تا50) بين سنين2
رگ تيغه هاي بين ) حفره3 و مغز زرد پر شده هاي بافت اسفنجي با  است. ها
به18) در استخوان ران در يك فرد4  اي وجود ندارد. ماد� زمينه،ها علت فشردگي ياخته ساله،

ح گيرنده-10  هاي دمايي ...............س وضعيت ............... گيرندههاي
 هاي دروني بدن قرار دارند. در بخش-) همانند2 قرار دارند.هاي مكانيكي گيرنده در دو دستۀ-) همانند1

د.هاي حسي هستن انتهاي آكسون نورون-) برخالف4 توانند اثر محرك را به پيام عصبي تبديل كنند.مي-) برخالف3
 عصب بينائي ...............-11

پس1 مي ) پس از خروج از تاالموس به يك نقطه از لوب  رود. سري
مي پيام بينايي را درون تاالموس به نورون)2  كند. هاي ديگر منتقل
 هاي عصبي حسي هستند. هاي ياخته اي از دندريت ) مجموعه3
هم ) خارج شده از هر چشم فقط به نيم4 ميج كر� مخ  روند. هت خود

 كدام گزينه درست است؟-12
مي ها ناقل ) برخي نورون2 توانند آسه داشته باشند. ريز بدن نمي هاي درون ) ياخته1  كنند. هاي عصبي را به خون ترشح

م ريز به محرك هاي درون ) ياخته4 ريز قرار دارد. ريزي در غد� درون ) هر ياختۀ درون3 و بيروني پاسخ  دهند.يهاي دروني
مي چند مورد از ياخته-13  ها را از بين ببرند؟ خواري ميكروب توانند در خون به روش بيگانه هاي زير

د) ياختۀ دندريتيج) نوتروفيلب) ياختۀ كشند� طبيعي الف) ماكروفاژ
1(12(23(34(4
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 ...............،ها ها ............... ائوزينوفيل نوتروفيل-14

م1  دهند. خواري انجام نمي بيگانه-) مانند2 دار دارند. ياختۀ دانه ميان-انند)
 منشأ ميلوئيدي دارند.-) برخالف4 هستۀ چند قسمتي دارند.-) برخالف3

مي وانچند مورد از استخ-15  شوند؟ هاي محوري بدن محسوب
ج) جناغب) چكشي الف) ترقوه

 ) كشككھ لگند) نيم
1(12(23(34(4

 چند مورد درست است؟-16
آن ها را براساس ويژگي بيگانه،الف) دومين خط دفاعي بدن مي هاي عمومي  كند. ها شناسايي

مي هاي قرمز مرده را پاك گويچه،خوارهاي كبد ) درشتب  كنند. سازي
شش هاي دارينه ) ياختهج  ها در ايمني اختصاصي نقش دارند. اي
 ند، فراوان هستند.ا هايي از بدن كه با محيط بيرون در ارتباط ها در بخش ) ماستوسيتد
1(12(23(34(4

مي ساركومر در حال استراحت را برش عرضي داده-17  تا شروع نوار تيره باشد؟Zتواند مربوط به فاصلۀ ايم. كدام گزينه

1(AوB2(BوC3(A4(B
ميشكل زير انعكاس عقب كشي-18  رخ دهد؟ تواند نمييك از موارد زير قطع شود، كدامAدهد، اگر عصب فرد در نقطۀ دن دست را نشان

و ناقل عصبي آزاد كند.1  ) نورون شمار� دو تحريك شود

 ) پيام حسي توسط نورون شمار� يك به نخاع هدايت شود.2

و فرد دست خود را عقب بكشد.3  ) ماهيچۀ دو سر بازو منقبض شود

 غيرفعال شود.و،) سيناپس بين نورون رابط با نورون حركتي پشت باز4

 ...............،هاي دوربرد برد ............... پيك هاي كوتاه پيك-19
 توانند وارد ياختۀ هدف خود بشوند.مي-) برخالف1
 دارند. نياز به دستگاه گردش مواد،براي اثر بر ياختۀ هدف-) برخالف2
ما3 مي ياخته به فضاي بين ATPبا صرف-نند)  شوند. اي آزاد
 توانند به ياختۀ توليدكنند� خود بازگردند. نمي-) مانند4

به-20 مي چند مورد جملۀ زير را  كنند؟ درستي تكميل
 ...............»در پوكي استخوان«

مياي مقدار ماد� زمينهالف) اسب) تعداد حفره يابد. كاهش ميهاي بافت  يابد. فنجي كاهش
ميج) تخريب استخوان ميد) رسوب كلسيم در استخوان يابد. ها افزايش  يابد. ها افزايش

1(12(23(34(4
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 است؟ نادرستچند مورد-21

 هاي بدون ميلين است. تر از رشته دار سريع هاي ميلين الف) هدايت پيام در همۀ رشته
ميپياميب) ميلين سبب انتقال جهش  شود. عصبي در محل همايه

 دهد.ج) پيوسته بودن ميلين در طول رشتۀ عصبي، سرعت حركت پيام را افزايش مي
 دار هستند. هاي حركتي ماهيچه دو سر بازو از نوع ميليند) نورون

1(12(23(34(4
 هاي اسكلتي بدن انسان در چند مورد زير نقش دارند؟ ماهيچه-22

د) هومئوستازيج) برقراري ارتباط بين افرادب) ايجاد گرماي بدنها الف) انعكاس
ها حفاظت از چشم)ه
1(52(23(34(4

 با توجه به شكل زير كدام گزينه درست است؟-23

مي،با ترشح پيك دوربرد»الف«)1  كند. غد� زيرمغزي را كنترل

مي توسط استخوان»ب«)2  شود. هاي نامنظم محافظت

 مركز انعكاس بلع در آن قرار دارد.»ج«)3

 هاي حساس به اكسيژن است. داراي گيرنده»د«)4
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 كتاب10و9هاي مشخصات سؤال: * ساده * حيطه: دانش * صفحه▲1پاسخ: گزينۀ-1
 نخاعي پر كرده است.-هاي مننژ را مايع مغزي فضاي بين پرده

س▲4پاسخ: گزينۀ-2 و فهم * صفحهمشخصات  كتاب54و21،22هاي ؤال: * ساده * حيطه: درك
و كپسول پوشانند� مفصل زردپي،هاي اسكلتي هاي حس وضعيت در ماهيچه گيرنده  ها قرار دارند. ها

و فهم * صفحۀ▲2پاسخ: گزينۀ-3  كتاب38مشخصات سؤال: * ساده * حيطه: درك
و در بدن انسان، و ترقوه هر كدام دو عدد هستند. ساير استخواناستخوان جناغ يك عدد  هاي كشكك، كتف

و فهم * صفحه▲4پاسخ: گزينۀ-4  كتاب34و18هاي مشخصات سؤال: * ساده * حيطه: درك
 ها: علت نادرستي ساير گزينه

 خورده تشكيل شده است. : مغز در حشرات از چند گر� به هم جوش1گزينۀ
مي : ملخ با استفاده از آرواره2گزينۀ و به دهان منتقل  كند. ها مواد غذايي را خرد
مي3گزينۀ و همولنف  باشد. : ملخ داراي سيستم تنفسي نايديسي

و فهم * صفحه▲3پاسخ: گزينۀ-5  كتاب65و64هاي مشخصات سؤال: * ساده * حيطه: درك
د بم پوست داراي رشتهر اليۀ ميهاي كالژن و از آن در تهيۀ چرم استفاده  شود.ه هم تابيد� فراوان است

 كتاب67و2هاي مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: كاربرد * صفحه▲4پاسخ: گزينۀ-6
و هيچ،هاي پشتيبان در دستگاه عصبي اي در دستگاه ايمني مانند ياخته هاي دارينه ياخته عصـبي كدام در انتقـال جريـان نقش دفاعي دارند

 نقش ندارند.
*▲4پاسخ: گزينۀ-7  كتاب45 صفحۀ* كاربرد* حيطه: متوسطمشخصات سؤال:

 پشت ساق پا قرار دارد.،ماهيچۀ توأم
 كتاب34و18هاي مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: كاربرد * صفحه▲1پاسخ: گزينۀ-8

 ها: علت نادرستي ساير گزينه
و پالناريا شان درون جمجمهداران، مغز : مهره2گزينۀ  مهره هستند، اما داراي طناب عصبي هستند.بي اي غضروفي يا استخواني قرار دارد. ملخ
مي،: برخي حشرات مانند زنبور3گزينۀ  كنند. پرتوهاي فرابنفش را نيز دريافت
مي4گزينۀ  شود. : چشم مركب در حشرات ديده

مت▲2پاسخ: گزينۀ-9 * و فهم * صفحهمشخصات سؤال:  كتاب42و39،40هاي وسط * حيطه: درك
 مراجعه كنيد.42صفحۀ2به جدول فعاليت

 ها: علت نادرستي ساير گزينه
بي1گزينۀ مي : در محيط  شود. وزني تراكم استخوان فضانوردان كمتر
 هاي بافت استخواني اسفنجي، مغز قرمز قرار دارد. : بين تيغه3گزينۀ
ي4گزينۀ مي هاي استخواني تا اواخر سن رشد ماد� زمينه اخته:  اي هستند. كنند، ولي تا پايان عمر داراي ماد� زمينه اي ترشح

 كتاب22و20،21هاي مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: كاربرد * صفحه▲2پاسخ: گزينۀ-10
و گيرند دمايي در بخش هايهگيرند در هايههايي از درون بدن و زردپي وجود دارند. حس وضعيت  ماهيچه، كپسول مفصلي

 ها: علت نادرستي ساير گزينه
مي هاي دمايي طبقه دستۀ گيرندهدرهاي دمايي : گيرنده1گزينۀ  شوند. بندي
مي4و3هاي گزينه و هر دو انتهاي دندريت نورون حسي هستند. : هر دو  توانند اثر محرك را به پيام عصبي تبديل كنند

و فهم * صفحه▲2خ: گزينۀ پاس-11  كتاب32و24هاي مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: درك
كـر� مـخ هاي عصب بينايي يك چشم به نـيم عصب بينايي پس از خروج از چشم در كياسماي بينايي، بخشي از آكسون32طبق شكل صفحۀ

و در تاالموس با نورون مقابل مي مي روند د.نكن هاي ديگر سيناپس برقرار
پسۀعصب بينايي در يك نقط  يابد. سري تجمع نمي ناحيۀ
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 كتاب55و54هاي مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: دانش * صفحه▲4پاسخ: گزينۀ-12

 ها: علت نادرستي ساير گزينه
(نورون) برخي ياخته مي درون،هاي عصبي و ترشح و هورمون توليد هـاي ماننـد ياختـه،كنند، بنابراين آسه دارند ريز هستند

 ريز زير نهنج مغز. درون
مي ماد� شيميايي كه نورون  كنند، هورمون نام دارد نه ناقل عصبي. ها به خون ترشح

به هاي درون برخي ياخته به صورت پراكنده در اندام ريز و برخي به ها و د.نريز وجود دار صورت غد� درون صورت مجتمع
و فهم * صفحهمشخصات سؤا▲1پاسخ: گزينۀ-13  كتاب69و68هايل: * متوسط * حيطه: درك

و هم بيگانه درست است. فقط نوتروفيل»ج«فقط مورد ميخواري ها هم در خون هستند و ياخته.دهند انجام دندريتي در خـون هاي ماكروفاژها
 دهد. خواري انجام نمي وجود ندارند. ياختۀ كشند� طبيعي، بيگانه

 كتاب69و68هاي مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: كاربرد * صفحه▲1پاسخ: گزينۀ-14
 ها: علت نادرستي ساير گزينه

مي ها بيگانه : نوتروفيل2گزينۀ  دهند. خواري انجام
 هستۀ چند قسمتي دارند.،ها ها مانند ائوزينوفيل : نوتروفيل3گزينۀ
م،ها ها مانند ائوزينوفيل : نوتروفيل4گزينۀ  يلوئيدي دارند.منشأ

 كتاب38مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: كاربرد * صفحۀ▲2پاسخ: گزينۀ-15
و جناغ از استخوان استخوان  هاي محوري هستند. هاي گوش مياني
و كشكك جزو استخوان هاي نيم استخوان  هاي جانبي هستند. لگن،ترقوه

 كتاب67و66هاي كاربرد * صفحهمشخصات سؤال: * متوسط * حيطه:▲4پاسخ: گزينۀ-16
.هستنددرست هر چهار مورد

 در دفاع اختصاصي نقش دارند.ها واسطۀ فعال كردن لنفوسيتبهاي هاي دارينه ياخته
 كتاب49مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: كاربرد * صفحۀ▲3پاسخ: گزينۀ-17

Aدهند� نوار روشن بين نشانZمي كه در واقع رشته تا ابتداي ميوزين است  دهد. هاي نازك اكتين را نشان
و فهم * صفحۀ▲4پاسخ: گزينۀ-18  كتاب16مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: درك

و تأثيري در سيناپس نورون رابط با نورون حركتي ريشۀ شكمي نخاع ندارد. قطع نورون حركتي پشت باز
*▲3پاسخ: گزينۀ-19  كتاب54و8هاي حيطه: كاربرد * صفحه مشخصات سؤال: * دشوار

مي هاي شيميايي با برون پيك  نياز دارد. ATPشوند كه به انرژي راني آزاد
 ها: علت نادرستي ساير گزينه

 شوند. برد وارد ياختۀ هدف نمي هاي كوتاه : ناقلين عصبي يا همان پيك1گزينۀ
ميها براي هاي دوربرد يا همان هورمون : پيك2گزينۀ  شوند. اثر بر ياختۀ هدف وارد خون
مي4گزينۀ  گردند. سيناپسي باز توانند به ياختۀ پيش : ناقلين عصبي

 كتاب41مشخصات سؤال: * دشوار * حيطه: كاربرد * صفحۀ▲3پاسخ: گزينۀ-20
ج«موارد و ب به جمله» الف، ميي مورد نظر را  كنند. درستي تكميل

پو:»د«علت نادرستي مي كي استخوان رسوب كلسيم در استخواندر  يابد. ها كاهش
و فهم * صفحه▲3پاسخ: گزينۀ-21  كتاب7و6هاي مشخصات سؤال: * دشوار * حيطه: درك

 درست است.»د«عبارت
 علت نادرستي ساير موارد:

 تر است. سريعرقطهمهاي بدون ميلين دار از رشته هاي ميلين هدايت پيام عصبي در رشته»: الف«مورد
(نورون پيام عصبي در طول رشتهيميلين سبب هدايت جهش»:ب«مورد مي هاي عصبي  شود. ها)
و در محل گره:»ج«مورد مير هاي غالف ميلين در طول رشتۀ عصبي پيوسته نيست  شود. انويه قطع

 كتاب46و16،23هاي مشخصات سؤال: * دشوار * حيطه: كاربرد * صفحه▲1پاسخ: گزينۀ-22
و برقراري ارتباط بـين افـراد، هاي بدن انسان در حركات ارادي، انعكاس ماهيچه هاي بدن مانند عقب كشيدن دست، ايجاد حاالت مختلف چهره

و حفظ دماي بدن هـامها در حفاظت از چشـ هاي اسكلتي با حركت دادن پلك ماهيچه.نقش دارنددر نتيجه برقراري هومئوستازيو ايجاد گرما
 دخالت دارند.نيز 
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آزمون۲زیستدرساستانداردهایپرسش )۵(ویژۀ
 كتاب56و11،39هاي مشخصات سؤال: * دشوار * حيطه: كاربرد * صفحه▲2پاسخ: گزينۀ-23

مي)هاي نامنظم استخوان(ها نخاع توسط مهره  شود. محافظت
مي،تاالموس است. هيپوتاالموس با ترشح پيك دوربرد»الف«:1گزينۀ  كند. غد� زيرمغزي را كنترل
 النخاع قرار دارد. هيپوتاالموس است. مركز انعكاس بلع در بصل»ج«:3ۀ گزين

 هاي حساس به اكسيژن در خارج از مغز قرار دارند. النخاع است. گيرنده بصل»د«:4گزينۀ


