
 

 دهمیازپایه :           تجربی رشته :

 2 زیست شناسینام درس : 

 :نام 

 :ینام خانوادگ 

 دقیقه07مدت امتحان : 

 یباسمه تعال

 رانیا یاسالم يجمهور

 پرورش وزارت آموزش و

 ياریچهارمحال و بختستان ا آموزش وپرورشاداره کل 

 منطقه فالرد آموزش وپرورش اداره

 79-70بت اول سال تحصیلی نو                      

    07/0979/.....:  خ یتار  

   

  شهید بهشتی مال خلیفهدبیرستان:  

 دبیر و طراح: قنبري

                                         
 بارم  نمره:  ردیف 

 درست ونادست بودن جمالت زیر را مشخص نمایید. 0

 ردوسوی غشا سلول عصبی بوجود می آید .الف( پیام عصبی در اثر تغییر مقدار یونها د

 .ب( ناقل های عصبی درون کیسه ها ذخیره میشوند این کیسه ها درطول دندریت به انتهایی اکسون می رسند 

 .پ( وقتی به اشیاء نزدیک نگاه می کنیم عدسی باریکتر می شود 

 .ت( بر روی پاهای عقبی جیرجیرک یک محفظه هوا وجود دارد 

 ق اثر برگیرنده های غیر اختصاصی درسلول هدف اثر می کند .پیک از طریح( 

 خ( اینترفرون نوعی پروتئین است که در دفاع اختصاصی شرکت می کند .

 ج( استخوان کتف درپشت وترقوه درجلوی قفسه سینه قرار دارد . 

 ه( مخچه در پشت تاالموس قرار دارد وشامل دو نیم کره است .

 فعال از شبکه اندوپالسمی ترشح می شود .د ( یون کلسیم با انتقال 

 ر( ناقل های عصبی پس از رسیدن به غشاء پیش سیناپسی به پروتئینی به نام گیرنده متصل می شود .
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 جاهای خالی رابا کلمات مناسب پرکنید . 2

 الف( لنفوسیت نابالغ در مغز استخوان و.................... تکامل می یابد .

 ی ایدز حمله ویروس  به نوعی از لنفوسیت به نام ............................. است .ب( علت بیمار

 پ( از بخش درون ریز پانکراس دو هورمون .................. و..................... ترشح می شود .

 ت( در مغز ماده خاکستری شامل ...................... و .................. است .

 یرنده وضعیت به تغییر .................................... حساس است .ح( گ
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 به پرسشهای زیر پاسخ کوتاه دهید ؟ 9

 الف( بافت عصبی از چه سلول هایی تشکیل شده است ؟

 ب( درانعکاس عقب کشیدن دست در بخش خاکستری نخاع چند سیناپس وجود دارد ؟

 ی گره عصبی است ؟در کدام جانورطناب عصبی داراپ( 

 داخلی ترین الیه چشم چه نام دارد ؟ ت(

 ح( استخوان کوچک رکابی به سمت داخل به چه بخشی متصل است ؟

 خ( سطخ خارجی استخوان توسط چه بافتی پوشیده شده است ؟

 ج( ماهیچه ها درانقباضات طوالنی از چه ماده ای استفاده می کنند ؟ 

 می شود وحجم خون را افزایش می دهد ؟  ه( هورمونی که باعث بازجذب سدیم

 ع( هورمونی که پس ازتولد نوزاد باعث تولید شیر می شود ؟

 کدام پروتئینی که باعث اختالل درعملکرد غشاء میکروب می شود ؟م( 

 ل( کدام بخش مغز درتنظیم خواب وبیداری فعالیت می کند ؟

9 

 باتوجه به شکل مقابل به سواالت زیر پاسخ دهید ؟ 4

 الف( بخش های شماره گذاری شده را نام گذاری کنید ؟

 ب(  کدام بخش همانند مغز انسان در تعادل نقش دارد ؟

 ج( کدام ناحیه در بخش عقبی مغز قرار دارد ؟
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 هریک از فعالیت های زیر مربوط به چه بخشی از مغز است ؟ 5

 شح اشک                    ج( خوشحالی                د( پردازش اولیه الف(      تنظیم زنش قلب                       ب( تر
0 

 باتوجه به شکل مقابل به پرسشهای زیر پاسخ دهید ؟ 9

 بخش های شماره گذاری شده را نام گذاری کنید ؟

 چیست ؟ 2ب( وظیفه بخش 
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 به پرسشهای زیر پاسخ دهید ؟ 0

 یرنده ها حسی درعمق قرار دارد ؟الف( درساختار پوست کدام یک از گ

 ب( اولین سیناپس های گیرنده بویایی در کجا تشکیل می شوند ؟

 پ( مزه اومامی توسط چه نوع غذاهایی احساس می شوند ؟ 

 ت( گیرنده دمایی در چه بخش های وجود دارند ؟

 ح( بخشایی از مجرای گوش توسط چه استخوانی محافظت می شوند ؟
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 شکل مقابل به سواالت زیر پاسخ دهید ؟ باتوجه به 8

 الف( شکل مقابل چه نوع دفاعی را نشان می دهد ؟

 ب( بخش های مشخص شده رانام گذاری کنید ؟

 چیست ؟ 1ج( وظیفه بخش 

 

0 

 چگونگی رشد طولی در استخوان های دراز را مختصر توضیح دهید ؟ 9

 

 

0 

 نخاعی قرار دارند ؟الف( جسم سلولی نورون های حسی در کدام عصب  11

 ب( لوب پیشانی با چند لوب دیگر مرزمشترک دارند . نام ببرید ؟

 نخاعیچیست ؟–ج( نقش مایع مغز 

0 

 الف( کمبود آن درنوزادان باعث اختالل نمو مغز می شود ؟ 11

 را درکدام اندام فعال می کند ؟ Dب( هورمون پاراتیروئید ویتامین 

 چه هورمون هایی ترشح می شوند ؟  پ( در بخش مرکزی غده فوق کلیه

0 

 درمورد دستگاه ایمنی به سواالت زیر پاسخ دهید ؟  12

 الف( چه مکانیسمی در مگس میوه می تواند انتی ژن ها را شناسایی کند ؟ 

 چرا پاسخ ثانویه سریع ترانجام می شود ؟ ب( 

 پ( تب چگونه برفعالیت میکروب ها اثر می گذارد ؟

 نگلی تعداد کدام گلبول های سفید افزایش می یابند ؟ ت( درعفونت های ا

 د( سلولهای دندریتی در چه مکان هایی به فراوانی یافت می شوند ؟ 
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 مفاهیم زیر راتعریف کنید ؟ 11

 الف( تطابق :

 ب( سازش گیرنده ها : 

0 

 27 جمع بارم                                                                           موفق باشید                                                              
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