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متوسطهدومدورۀدهمیازپایۀ

آزمون۲زیستدرساستانداردهایپرسش )۴(ویژۀ
 هاي ............... از يك طرف به ............... متصل هستند. در حالت استراحت ماهيچه، رشته-1

 هاي ضخيم رشته-) نازكZ2خط-) ميوزين1
 هاي اكتين مولكول-) ضخيمZ4خط-) اكتين3

 درون مجراي هاورس ............... قرار دارد.-2
 ) بافت پيوندي4 خواني) تيغۀ است3 ) مغز قرمز2 ) مغز زرد1

 ثابت است؟، نوعي مفصلهاي زير يك از گزينه كدام-3
 هاي جمجمه ) مفصل بين استخوان4ها ) مفصل بين مهره3 ) مفصل ران با لگن2 ني با ران ) مفصل درشت1

مي كدام-4  كند؟ يك در محل مفصل، مايع مفصلي را توليد
 اي در اطراف حفرP مفصلي ) پرده4ت اسفنجي استخوان) باف3 ) كپسول مفصلي2 ) صفحۀ رشد غضروفي1

به-5  درستي بيان شده است؟ كدام عبارت دربارP مغز ماهي
 تر از مخ است. ) لوب بينايي آن كوچك1
مخ2  تر است. هاي بويايي نزديك به لوب،) مخچه نسبت به
 است.تر ) لوب بويايي آن نسبت به اندازP بدن، از لوب بويايي انسان بزرگ3
 داران است. بزرگتر از بقيۀ مهره،) اندازP آن به نسبت وزن بدن4

مي-6  تواند در حفظ تعادل بدن انسان مؤثر باشد؟ فعاليت چند مورد زير
ب) گيرندP پرتوهاي فرابنفش در چشمها الف) گيرندP مكانيكي حس وضعيت ماهيچه

 دار بخش دهليزي گوشد) گيرندP مژكج) گيرندP مكانيكي بويايي حفرP بيني
1(12(23(34(4

را-7 مي نادرستيبهكدام عبارت جملۀ زير  كند؟ تكميل
مي تحريك گيرنده« »گيرد. هاي ............... توسط ............... صورت
آب-) مكانيكي در خط جانبي ماهي1  پرتوهاي فروسرخ-) فروسرخ موجود در چشم مارزنگي2 جريان

 پرتوهاي فرابنفش-) نوري موجود در چشم زنبور4 امواج صوتي-نيكي متصل به پردP صماخ پاي جيرجيرك) مكا3
 ها الزاماً ............... در همۀ انواع مفصل-8

 ) بافت پيوندي وجود ندارد.4 ) رباط وجود ندارد.3 ها متحرك هستند. ) استخوان2 ) غضروف مفصلي وجود دارد.1
 ......... ناقل عصبي ...............هورمون ......-9

مي ياخته به فضاي بين-) برخالف1 مي پيك-) برخالف2 شود. اي ترشح  شود. ها دوربرد محسوب
مي ATPبدون صرف-) همانند3 مي بر تمام سلول-) همانند4 شود. ترشح  گذارد. هاي بدن اثر

مي-10 و ترشح  شود؟ كدام دو هورمون زير توسط هيپوفيز ساخته
ضد1 اُكسي2 توسيناُكسي-ادراري)  پروالكتين-توسين)

 هورمون رشد-) پروالكتين4 محرك فوق كليه-) ضدادراري3
مي-11  گيرد؟ كدام با روش انتقال فعال انجام

اي تار ماهيچه) ورود يون كلسيم به شبكۀ آندوپالسمي2 ) خروج يون پتاسيم از نورون1
 ) ورود يون سديم به نورون4اي تار ماهيچهبرد براي انقباض ) خروج پيك كوتاه3

 است؟ متفاوتريز از نظر تعداد با سايرين هاي درون يك از غده كدام-12
 ) رومغزي4 ) تيموس3 ) پاراتيروئيد2 ) هيپوتاالموس1

 با هم مفصل تشكيل دهند؟ توانند نميدر انسان،كدام دو استخوان-13
و لگن1 ز2 ) ران و بازو) و ران ) نازك3 ند زيرين و كتف4 ني  ) ترقوه

 كدام عبارت در مورد خط جانبي ماهي درست است؟-14
 هاي بويايي انسان نوعي نورون هستند. هاي موجود در آن مانند گيرنده ) گيرنده1
آن هاي گيرنده ) آكسون2 به،هاي مي در مجموع عصبي را مي وجود  رود. آورند كه به مغز ماهي
 ) درون كانال آن تعداد زيادي پوشش ژالتيني قرار دارد.3
 ها قرار دارد. ) عصب مربوط به آن درون كانال زير پولك4

و دوربرد باشد؟ هاي مشترك پيك كوتاه از ويژگي تواند نمييك كدام-15  برد
 بر گيرنده ياختۀ هدف ) اثر4 ) ورود به جريان خون3اي ياخته ) ورود به فضاي بين2 ) ترشح شدن از نورون1
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آزمون۲زیستدرساستانداردهایپرسش )۴(ویژۀ
ميبه در پاسخ،تونين .............. هورمون پاراتيروئيدي كلسي-16  شود. ............... كلسيم خون ترشح

 كاهش-) مانند4 افزايش-) مانند3 كاهش-) برخالف2 افزايش-) برخالف1
 است؟ نادرستكدام گزينه-17

ر،) گوش مياني برخالف گوش دروني1  اه دارد.به حلق
مي،) گوش دروني برخالف گوش بيروني2  شود. با استخوان گيجگاهي محافظت
 از نوع مكانيكي هستند.،هاي بخش حلزوني مانند بخش دهليزي ) گيرنده3
 اي از گوش در تماس است. با پرده،) استخوان ركابي مانند استخوان چكشي4

 كدام فاقد مژك است؟-18
 ) گيرندP شيميايي پاي مگس4 ) گيرندP شنوايي انسان4 ) گيرندP خط جانبي ماهي2ن) گيرندP بويايي انسا1

 هر جانوري كه ...............-19
 ) تنفس آبششي دارد، اسكلت دروني استخواني دارد.2 دارد.را ) اسكلت بيروني دارد، توان دريافت امواج فرابنفش1

 اي دارد. ) اسكلت دروني دارد، قلب چهارحفره4 ) تحرك دارد، نيازمند ساختار اسكلتي است.3
 اي تند درست است؟ هاي ماهيچه كدام عبارت در مورد ياخته-20

به1 مي ) انرژي خود را بيشتر از راه تنفس هوازي  اند. ويژه شده،) براي حركات استقامتي مانند شنا كردن2 آورند. دست
آن3 كم ) تعداد آن4 بيشتر است.تحرك ها در ورزشكاران از افراد مي هاي كوتاه ها به كمك پيك ) انقباض  شود. برد انجام

 نام هورمون با وظيفۀ آن مطابقت دارد؟،در كدام گزينه-21
 ) آلدوسترون: كاهش فشار خون2 ) گلوكاگون: پاسخ به افزايش گلوكز خون1

 ترشح شير) پروالكتين: افزايش4 هاي اصلي دستگاه ايمني ) تيموسين: تمايز ياخته3
مي-22 به چند مورد  درستي كامل كند؟ تواند جملۀ زير را

 ...............»هورمون«
ششمي،كليه الف) بخش مركزي غدP فوق  ها را تغيير دهد. تواند ميزان هواي ورودي

 تواند سبب پوكي استخوان شود.مي،ب) پاراتيروئيدي
.نقش داشته باشدديابت شيريناددر ايجتواندمي،ريز لوزالمعدهج) بخش درون

.دگيرنده دار،هاي بدن تيروئيد، در همۀ ياختهيددارد)
1(12(23(34(4

 بخشي از ............... است.،هواي موجود در گوش مياني- 23
 ) ذخيرP دمي4 ) ذخيرP بازدمي3 ) هواي مرده2 ) هواي باقيمانده1
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آزمون۲زیستدرساستانداردهایپرسش )۴(ویژۀ

 كتاب48و47هاي سؤال: * ساده * حيطه: دانش * صفحهمشخصات▲3پاسخ: گزينۀ-1
خط رشته (اكتين) از يك طرف به  متصل هستند.Zهاي نازك

*▲4پاسخ: گزينۀ-2  كتاب40و39هاي صفحه* كاربرد* حيطه: سادهمشخصات سؤال:
و اعصاب قرار دار درون مجراي هاورس رگ رگنهاي خوني و درون جرد  يان دارد. خون نوعي بافت پيوندي است.هاي خوني، خون

و فهم * صفحۀ▲4پاسخ: گزينۀ-3  كتاب43مشخصات سؤال: * ساده * حيطه: درك
 ها: علت نادرستي ساير گزينه

 ني با ران متحرك است. : مفصل درشت1گزينۀ
و كاسه است.2گزينۀ  : مفصل ران با لگن از نوع گوي
از : مفصل بين مهره3گزينۀ  نوع لغزنده است. ها

و فهم * صفحۀ▲4پاسخ: گزينۀ-4  كتاب43مشخصات سؤال: * ساده * حيطه: درك
 سازد. پردP سازندP مايع مفصلي كه در قسمت داخلي كپسول مفصلي قرار دارد، مايع مفصلي را مي

 كتاب36و18هاي مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: دانش * صفحه▲3پاسخ: گزينۀ-5
مي : لوب بينايي بزرگ8فعاليت-36طبق شكل صفحۀ  شود. تر از مخ مشاهده

(نسبت به وزن بدن) از بقيه بيشتر است. تر از مخچه است. در بين مهره لوب بويايي به مخ نزديك و پرندگان  داران اندازP نسبي مغز پستانداران
فه▲2پاسخ: گزينۀ-6 و  كتاب33و30،31هايم * صفحهمشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: درك

د«موارد و  درست هستند.» الف
:مواردعلت نادرستي ساير

 در چشم انسان گيرندP پرتوهاي فرابنفش وجود ندارد.:بمورد
ج:  در حفرP بيني گيرندP شيميايي بويايي وجود دارد. مورد

*▲2پاسخ: گزينۀ-7 و فهم  كتاب35و33،34هاي صفحهمشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: درك
و زير هر چشم مار زنگي سوراخي است كه گيرنده  هاي پرتوهاي فروسرخ در آن قرار دارند. در جلو

و فهم * صفحه▲3پاسخ: گزينۀ-8  كتاب43و42هاي مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: درك
 رباط وجود ندارد.،در مفصل ثابت
 ها: رد ساير گزينه

 در مفصل ثابت غضروف وجود ندارد.:1گزينۀ
 كنند. ها حركت نمي : در مفصل ثابت استخوان2گزينۀ
و در همۀ مفصل4گزينۀ  ها وجود دارد. : استخوان بافت پيوندي است

 كتاب55و54هاي مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: كاربرد * صفحه▲2پاسخ: گزينۀ-9
 ها: علت نادرستي ساير گزينه

مي ياخته بين : هورمون همانند ناقل عصبي به فضاي1 گزينۀ  شود. اي ترشح
و ناقل عصبي با برون3گزينۀ و صرف : ترشح هورمون  است. ATPراني
و ناقلين عصبي فقط روي سلول : هورمون4گزينۀ مي ها  گذارند. هاي هدف خودشان اثر

و▲4پاسخ: گزينۀ-10  كتاب57و56 هايهفهم * صفح مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: درك
و ترشح مـي FSHوLHكليه، هاي هورمون رشد، پروالكتين، محرك تيروئيدي، محرك فوق هپيوفيز پيشين شش هورمون به نام كننـد. را توليد

ضد اكسي هاي هورمون و مي ادراري در ياخته توسين مي هاي عصبي زير نهنج توليد و توسط هيپوفيز پسين ترشح  شوند. شوند
و فهم * صفحۀ▲2پاسخ: گزينۀ-11  كتاب49مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: درك

و در نتيجه انقباض متوقف پس از آزاد شدن كلسيم از شبكۀ آندوپالسمي، يون كلسيم به سرعت با انتقال فعال به شبكۀ آندوپالسمي بازگردانده
 شود. مي

 ها: علت نادرستي ساير گزينه
و ورود سديم به ياخته4و1هاي گزينه مي : خروج يون پتاسيم از ياختۀ عصبي  شود. هاي عصبي از طريق انتشار تسهيل شده انجام
(ناقل عصبي) با روش برون : پيك كوتاه3گزينۀ مي برد  شود. راني از ياختۀ عصبي ترشح
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آزمون۲زیستدرساستانداردهایپرسش )۴(ویژۀ
 كتاب61و12،55،59هاي مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: كاربرد * صفحه▲2پاسخ: گزينۀ-12

و ساير غدهنهاي پاراتيروئيد چهار عدد است كه در پشت غدP تيروئيد قرار دار تعداد غده مي هاي نامد  باشند. برده يك عدد
و فهم * صفحۀ▲3پاسخ: گزينۀ-13  كتاب38مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: درك

و ران هيچ مفصلي بين نازك،38از صفحۀ1طبق شكل و نازك مشاهده نمي ني  ني مفصل دارد. ني با درشت شود
و فهم * صفحۀ▲3پاسخ: گزينۀ-14  كتاب33مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: درك

 ها: علت نادرستي ساير گزينه
 نورون نيستند.،هاي مكانيكي خط جانبي : گيرنده1گزينۀ
مي2گزينۀ آ : عصبي كه در خط جانبي تشكيل  ها است. هاي متصل به گيرنده كسون نورونشود مربوط به
 : عصب درون كانال خط جانبي قرار ندارد، بلكه درون كانال آب جريان دارد.4گزينۀ

*▲3پاسخ: گزينۀ-15  كتاب55و54هاي صفحه* كاربرد* حيطه: متوسطمشخصات سؤال:
(ناقلين عصبي) وارد خون نمي هاي كوتاه پيك  شوند. برد

 كتاب59صفحۀ* كاربردمشخصات سؤال: * متوسط * حيطه:▲1گزينۀ پاسخ:-16
مي كلسي مي تونين موجب كاهش كلسيم خون  شود. شود، پس در پاسخ به افزايش كلسيم، خون ترشح

 كتاب29مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: كاربرد * صفحۀ▲2پاسخ: گزينۀ-17
(بخشي از مجراي شنوا ميبخشي از گوش بيروني  شود. يي) با استخوان گيجگاهي محافظت

 كتاب33تا30هاي مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: كاربرد * صفحه▲4پاسخ: گزينۀ-18
 مژك ندارند.،هاي شيميايي پاي مگس گيرنده

و فهم * صفحه▲3پاسخ: گزينۀ-19  كتاب52و18،34هاي مشخصات سؤال: * متوسط * حيطه: درك
 ها: ستي ساير گزينهعلت نادر

آن:1گزينۀ  ها توان دريافت امواج فرابنفش را ندارند. حشرات اسكلت بيروني دارند، ولي همۀ
 ماهي داراي تنفسي آبششي است، ولي اسكلت دروني غضروفي دارد. كوسه:2گزينۀ
 اي دارند. ها داراي اسكلت دروني هستند، ولي قلب دوحفره ماهي:4گزينۀ

 كتاب54و50،51هاي مشخصات سؤال: * دشوار * حيطه: كاربرد * صفحه▲4گزينۀ پاسخ:-20
مي تارهاي ماهيچه هاي ويژگي ديگرسه گزينۀ د.نكن اي كند را بيان

مي دهنده ها به كمك انتقال انقباض ماهيچه مي هاي عصبي كه در محل سيناپس نورون با تار عصبي آزاد و ناقـل عصـب شود، صورت ي يـك گيرد
 برد است. پيك كوتاه

*▲3پاسخ: گزينۀ-21  كتاب60و57،59هاي * صفحه كاربرد* حيطه: دشوارمشخصات سؤال:
 هاي اصلي ايمني هستند. ها، ياخته طبق كتاب دهم: لنفوسيت
 ها: علت نادرستي ساير گزينه

مي1گزينۀ و گلوكز : گلوكاگون در پاسخ به كاهش گلوكز خون ترشح ميشود  دهد. خون را افزايش
به2گزينۀ و آب : آلدوسترون با افزايش بازجذب سديم از كليه مي،دنبال آن بازجذب  شود. موجب باال رفتن فشار خون
مي،: پروالكتين با تأثير بر غدد شيري4گزينۀ  شود. موجب توليد شير

*▲4پاسخ: گزينۀ-22  كتاب60و58،59 هاي * صفحه كاربرد* حيطه: دشوارمشخصات سؤال:
شش هاي بخش مركزي غدP فوق كليه، نايژك هورمون مي ها را در  كنند. ها باز

مي كلسيم را از مادP زمينه،هورمون پاراتيروئيدي و آزاد  كند. اي استخوان جدا
و اختالل در ترشح انسولين با عدم ورود گلو و افـزايش گلـوكز خـون كز بـه ياختـهاختالل ترشح هورمون گلوكاگون با افزايش گلوكز خون هـا

(يُددار) تيروئيد هستند.4Tو3Tهاي هاي بدن ياختۀ هدف هورمون توانند سبب ابتالي افراد به ديابت شيرين شوند. همۀ ياخته مي

 كتاب29رد * صفحۀ مشخصات سؤال: * دشوار * حيطه: كارب▲2پاسخ: گزينۀ-23
1
3

دي از هواي جاري كه در مجاري تنفسي باقي مي و و در انتقال اكسيژن كربن نقش ندارد را هواي مرده گويند. هـواي درون گـوش اكسيد ماند

و در مبادلۀ گازهاي تنفسي نقش ندارد.  مياني از طريق شيپور استاش به سيستم تنفس راه دارد


