
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: زیست جامع یازدهم

تاریخ آزمون: 1399/04

زمان برگزاري: 25 دقیقه

مرکز آموزشى و مشاوره اى
طوفان

1  کدام عبارت صحیح است؟ (با تغییر)

اپی نفرین و دو پامین از پیکهاي شیمیایی دستگاه درونریز هستند.

ناقل هاي عصبی از فضاي سیناپسی وارد نورون پس سیناپسی میشوند.

ریزکیسه هاي محتوي اپی نفرین، با غشاي نورون پس سیناپسی آمیخته میشوند.

مواد درون ریزکیسه هاي سیناپسی، نمیتوانند مستقیمًا محرك ترشح کورتیزول باشند.

کدام مورد نادرست است؟  2

ناقلهاي عصبی که عمل سریع دارند، ..................

فقط توسط نورونها ساخته میشوند. نمیتوانند از غشاي سلول هدف عبور کنند.

میتوانند سلولهاي هدف را غیرفعال کنند. فقط به گیرندههاي سلولهاي عصبی متصل میشوند.

هنگام پتانسیل عمل، با .................. از طریق کانال هاي دریچه دار، پتانسیل درون نورون نسبت به بیرون آن .................. می شود.  3

خروج سدیم - مثبت تر خروج پتاسیم - منفی تر ورود پتاسیم - مثبت تر ورود سدیم - منفی تر

همهي .................. تنظیم میشوند.  4

اعمال درون غدد درون ریز، در باالي ساقهي مغز اعمال مربوط به تعادل و وضعیت بدن توسط مخچه

ترشحات پانکراس، توسط اعصاب خود مختار و مولکولهاي شیمیایی اعمال حیاتی بدن توسط هیپوتاالموس و بصلالنخاع

عمل مربوط به کدام بخش از دستگاه عصبی مرکزي، نادرست بیان شده است؟ (با تغییر)  5

ساقهي مغز، نقش مهمی در تنظیم فعالیتهاي بدن بر عهده دارد. مخ، مهمترین مرکز تنظیم وضعیت بدن است.

ریشههاي شکمی نخاع، پاسخ حرکتی را به ماهیچهها و غدهها منتقل میکند. تاالموس، تقویت اطالعات حسی اغلب نقاط بدن را بر عهده دارد.

کدام عبارات زیر در مورد انسان، نادرست هستند؟  6
الف) فضاي بین پرده هاي مننژ را مایع مغزي - نخاعی پر کرده است.

ب) برخی از ماهیچههاي اسکلتی به طور غیر ارادي نیز تحریک میشوند.
ج) جسم سلولی نورون حسی در بخش خاکستري نخاع قرار دارد.

د) به مجموع آکسونها و دندریتهاي بلند درون یک غالف، تار عصبی میگویند.

الف و ج ج و د  ب و د    الف و ب

بخشی از مغز که لوبهاي بویایی به آن متصل هستند .................. (با تغییر)  7

سامانه لیمبیک را به بخشهایی از قشر مخ متصل میکند. مرکز احساس گرسنگی و تشنگی است. 

مرکز برخی از انعکاسات بدن است. داراي اجزایی است که در تبدیل حافظه ي کوتاه مدت به بلند مدت نقش دارد.
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با در نظر گرفتن فرایند انعکاس عقب کشیدن دست، چند مورد، درباره ي نورون هاي رابطی که فقط در ماده ي خاکستري نخاع یافت می شوند،  8
درست است؟ (با تغییر)

الف) داراي دندریت هاي طویل می باشند. 
ب) تنها با نورون هاي حرکتی ارتباط دارند. 

ج) توسط سلول هاي پشتیبان پوشش دار می شوند. 
د) در جابه جایی یون ها در دو سوي غشاي بعضی نورون ها نقش دارند.

1234

نقش مایع شفاف کرة چشم، می تواند کدام باشد؟  9

هدایت بدون شکست نور به شبکیه تغذیۀ شبکیه و صلبیه حفظ کرویت چشم جمع آوري مواد دفعی

جایگاه قرار گرفتن کدام ماهیچه ها در بدن انسان، نادرست بیان شده است؟  10

دلتایی بین سه سر و ذوزنقه  دو سر ران در پشت و چهار سر در جلوي ران

توام بین دو سر و چهار سر ران دو سر در جلو و سه سر در پشت بازو

ژن سازندة پروتئین .................. می تواند در سلول هاي .................. انسان بیان شود.  11

ناقل عصبی از سیناپس مهاري- ماهیچه اي میلین - عصبی

پرفورین - پالسموسیت اینترفرون - پوششی

کدام مورد، فقط در دفاع اختصاصی رخ می دهد؟ (با تغییر)  12

انهدام میکروب ها توسط ماکروفاژها ترشح پادتن خروج گلبول هاي سفید از خون ایجاد منفذ در غشاي یاخته

در دفاع غیر اختصاصی، آزاد شدن هیستامین از ماستوسیت هاي آسیب دیده، موجب ................. می شود. (با تغییر)  13

تراگذري گلبول هاي سفید به ویژه درشت خوار ( ماکروفاژ) افزایش دما در محل آسیب دیده

بروز عالئم حساسیت و تولید چرك در محل آسیب دیده تورم، قرمزي، خارش چشم ها و آبریزش بینی

کدام عبارت درست است؟ (با تغییر)  14

پایین بودن دماي کیسۀ بیضه فقط به منظور ذخیره سازي اسپرم می باشد. غدد وزیکول سمینال ، در کنار و پشت مثانه قرار دارند.

میتوکندري ، انرژي حرکت اسپرم و ورود آن به اپی دیدیم را تأمین می کند. FSHهورمون  ، ترشح هورمون تستوسترون را تحریک می کند.

کدام گزینه، دربارة هر یک از چهار سلول هاپلوئیدي که به یکدیگر چسبیده اند و در کیسۀ گردة گل قاصد یافت می شوند، صحیح است؟(با تغییر)  15

ابتدا با تقسیم خود، دو گامت نر تولید می کند. به تدریج، میتوز انجام می دهد.

می تواند با تقسیم خود، دانۀ گردة نارس را تولید کند. در دیوارة خارجی آن، تزئینات خاصی دیده می شود.

از میتوز یک سلول .................. و میوز یک سلول .................. سلول هایی ایجاد می شوند که درون هستۀ خود چهارکروموزوم غیرهمتا دارند.  16

(2n = 8) − (n = 4)(2n = 16) − (n = 4)(2n = 16) − (2n = 4)(2n = 8) − (2n = 4)

در یک مرد بالغ، یکی از هورمون هاي مترشحه از هیپوفیز پیشین می تواند، .................. (با تغییر)  17

با تأثیر مستقیم بر لوله هاي اسپرم ساز، تولید تستوسترون را افزایش دهد. متحرك شدن اسپرم در محل باعث بلوغ اسپرم ها در محل تولید خود شود.

در میوز بعضی از سلول هاي دیوارة  لوله هاي اسپرم ساز نقش داشته باشد. باعث آزادسازي آنزیم هاي درون وزیکولی موجود در سر سلول هاي جنسی شود.

طی چرخۀ جنسی یک فرد سالم، هم زمان با .................. میزان هورمون .................. در خون .................. (با تغییر)  18

تشکیل نخستین گویچه ي قطبی- لوتئینی کننده- شروع به افزایش می نماید. آغاز تحلیل توده اي زرد رنگ از سلول هاي فولیکولی- استروژن- کاهش می یابد

آزادشدن تخمک از تخمدان - پروژسترون - افزایش می یابد. آغاز رشد فولیکول پاره شده - محرك فولیکولی - شروع به کاهش می نماید.

19  در انسان، ترشح پروژسترون کمی .................. به حداکثر میزان خود می رسد.

قبل از پاره شدن فولیکول بعد از رشد جسم زرد قبل از رشد جسم زرد بعد از رشد فولیکول
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چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟  20
«در انسان، انجام .................. عضالت بدن، متأثر از بخش .................. دستگاه عصبی محیطی است و این بخش در تنظیم ترشح غدد فاقد نقش است.»

الف) همۀ حرکات ارادي - پیکري                                              ب) همۀ حرکات غیر ارادي - خود مختار
ج) فقط بعضی از حرکات ارادي - خود مختار                                 د) فقط بعضی از حرکات غیر ارادي - پیکري

1234 مورد مورد مورد مورد
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مواد درون ریزکیسه هاي سیناپسی ناقل هاي عصبی هستند که به درون فضاي سیناپسی آزاد می شوند. اما محرك ترشح کورتیزول هورمونی (بنام هورمون محرك  1
غده فوق کلیه) است که توسط خون از هیپوفیز پیشین به بخش قشري غده ي فوق کلیه می رسد. 

- دو پامین ناقل عصبی است که از بخشی از سامانه ي لیمبیک ترشح می شود ولی وارد سلول پس سیناپسی نمی شود. رد گزینه ي  و 

رد گزینه ي  ریزکیسه محتوي اپی نفرین، با غشاي نورون پیش سیناپسی آمیخته می شود.

ناقلین عصبی نسبت به هورمونها، سریعتر عمل میکنند و پس از آزاد شدن در فضاي سیناپسی، به گیرندهي سلول پس سیناپسی (مثل سلول عصبی، ماهیچهاي و  2

غدهاي) متصل میشوند.
هنگام پتانسیل عمل با ورود سدیم از طریق کانال هاي دریچه دار، پتانسیل درون نورون نسبت به بیرون مثبت تر و با خروج پتاسیم، درون نورون نسبت به بیرون  3

آن منفی تر می شود.
ترشحات پانکراس، توسط اعصاب خودمختار (اعصاب پاراسمپاتیک) و مولکولهاي شیمیایی (سکرتین) کنترل می شود.  4

بررسی سایر گزینه ها:

.( حالت و تعادل بدن عالوه بر مخچه در اندامهاي دیگر مثل عضالت مخطط نیز تنظیم میشود. مخچه مهمترین مرکز هماهنگی حفظ حالت بدن و تعادل است (رد گزینه ي 

.( تنظیم کلسیم خون مستقیمًا توسط هورمونهاي پاراتیروئیدي و کلسی تونین تنظیم میشود (رد گزینه ي 

.( بیشتر اعمال حیاتی بدن توسط هیپوتاالموس و بصلالنخاع تنظیم میشوند (رد گزینه ي 
مخچه، مهم ترین مرکز تنظیم وضعیت بدن است.   5

) و ریشه ي شکمی نخاع داراي بخش )، تاالموس در تقویت اطالعات حسی بدن (به جز بویایی) دخیل است (رد گزینه ي  ساقه ي مغز نقش عمده اي در تنظیم فعالیت هاي بدن دارد (رد گزینه ي 

.( حرکتی عصب مختلط نخاعی است (رد گزینه ي 
موارد ج و د نادرست اند.  6

بررسی موارد:
الف) درست - فضاي بین پرده هاي مننژ را مایع مغزي - نخاعی پر می کند.

ب) درست - برخی از ماهیچه هاي اسکلتی (مثل دیافراگم و ماهیچه ي دو سر بازو) به طور غیر ارادي نیز تحریک می شوند.
ج) نادرست - جسم سلولی نورون حسی در گره موجود در ریشه ي پشتی اعصاب نخاعی قرار دارد.

د) نادرست - به یک آکسون و یا دندریت بلند درون یک غالف عصبی، تار گفته می شود. مجموع آکسون ها و دندریت هاي بلند درون یک غالف عصب را به وجود می آورند.
بخشی از مغز که لوب  بویاي به آن متصل است سامانه لیمبیک نام دارد، که یکی از اجزاي آن هیپوکامپ بوده و حافظه ي کوتاه مدت را به بلند مدت تبدیل می   7

کنند.

) و سامانه مرکز انعکاس هاي بدن )، از طرفی سامانه لیمبیک خودش به بخش هایی از قشر مخ متصل می شود (رد گزینه ي  مرکز احساس گرسنگی و تشنگی هیپوتاالموس است (رد گزینه ي 

.( نیست (رد گزینه ي 
تنها مورد (د) درست است.  8

اشاره سوال به نورون رابط نخاعی است که با آزاد کردن ناقل هاي عصبی و باز کردن کانال هاي یونی در غشاء نورون حرکتی، در تغییر نفوذپذیري غشاء به یون ها نقش دارد.
بررسی موارد:

مورد الف) نادرست- نورون رابط نخاعی دندریتهاي کوتاه و منشعب و یک آکسون کوتاه دارد.

مورد ب) نادرست- نورونهاي رابط بین نورون حسی و نورون حرکتی ماهیچه جلو و پشت بازو ارتباط برقرار میکنند.

مورد ج) نادرست- تمام اجزاي نورون رابط نخاعی در انعکاس زردپی زیر زانو، داخل مادهي خاکستري نخاع است. بنابراین فاقد پوشش میلین در اطراف خود میباشد.

مورد د) درست- نورون رابط در ارتباط با ایجاد سیناپس مهارکننده (باز دارنده) با نورون پس از خود (نورون حرکتی پشت بازو)، بر روي جابجایی یونها اثر گذاشته و نورون پس از خود را مهار

میکند.
نقش مایع زاللیه، رساندن مواد غذایی و اکسیژن به عدسی و قرنیه و جمع آوري مواد دفعی عدسی و قرنیه است.   9

بررسی سایر گزینه ها:

: حفظ کرویت چشم برعهده زجاجیه است که ماده اي شفاف و ژله اي است ولی مایع نیست.  گزینۀ 

: تغذیۀ شبکیه و بیشتر صلبیه (به جز قرنیه) توسط رگ هاي خونی انجام می گیرد.  گزینۀ 

: هر بخش از محیط هاي شفاف چشم ضریب شکست خاص خود را دارد. نور هنگام عبور از هر الیه می شکند. گزینۀ
ماهیچۀ توام در ساق پا قرار دارد ولی ماهیچه هاي دو سر و چهار سر ران، در ران قرار دارند.  10

- پروتئین موجود در میلین، توسط سلول هاي پشتیبان ساخته می شود.   11

- ناقل عصبی در سیناپس مهاري، در سلول هاي عصبی بیان می شود.

- سلول هاي پوششی آلوده به ویروس می توانند اینترفرون بسازند. 

- ساخت پرفورین، توسط لنفوسیت هاي  کشنده و یاختۀ کشنده طبیعی، انجام می گیرد. 
ایجاد منافذ در غشاي یاخته، هم در دفاع غیر اختصاصی توسط پروتئین هاي مکمل و پرفورین تولیدشده توسط یاخته هاي کشنده طبیعی و هم در دفاع اختصاصی،  12

توسط لنفوسیت هاي  ایجاد می شود. گلبول هاي سفید، براي هر دو نوع دفاع از خون خارج می شوند. ماکروفاژها، در هر دو نوع دفاع میکروب ها را منهدم می کنند. ترشح پادتن فقط هنگامی
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صورت می گیرد که دفاع اختصاصی وارد عمل شده باشد، دفاع اختصاصی به وسیله لنفوسیت هاي   و  انجام می شود.

به علت گشاد شدن رگ ها و افزایش جریان خون، دماي محل آسیب دیده افزایش می یابد. آبریزش بینی در آلرژي مشاهده می شود.  13

) و بروز عالئم حساسیت و تولید چرك در )، روي چشم ها و بینی اثر ندارد (رد گزینۀ  هیستامین تولید شده موجب تراگذاري گلبول هاي سفید نمی شود ماکروفاژ ها تراگذري ندارند(رد گزینۀ 

.( محل آسیب دیده را به همراه ندارد (رد گزینۀ 

بررسی سایر گزینه ها:  14

: دماي  درجۀ کیسۀ بیضه براي فعالیت بیضه ها و تمایز صحیح اسپرم ها ضروري است. گزینۀ 

: هورمون  در مردان ترشح هورمون تستوسترون را تحریک می کند.  گزینۀ 

: اسپرم ها درون اپی دیدیم ، بالغ شده و متحرك می شوند. گزینۀ 

گزینۀ  پاسخ درست است. منظور سوال از هریک از  سلول به هم چسبده در کیسۀ گرده، همان دانه هاي گردة نارس هستند که به تدریج میتوز داده و تبدیل  15
به دانۀ گردة رسیده می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

): هر یک از دانه هاي گردة نارس پس از جدا شدن از دیگري، ابتدا با یک میتوز، به دانۀ گردة رسیده تبدیل می شود. پس از گرده افشانی، در صورت مساعد بودن شرایط و پس از رد گزینۀ (
رویش سلول رویشی، سلول زایشی (نه دانۀ گردة نارس) دوگامت نر تولید می کند.

): در دیواره خارجی دانه گرده رسیده ( نه نارس) تزئینات خاصی دیده می شود. . رد گزینۀ (

): خود این سلول هاي به هم چسبیده، دانۀ گردة نارس هستند! نه این که از تقسیم آن ها دانۀ گردة نارس پدید آید. رد گزینۀ (

سلولی که چهار کروموزوم غیر همتا دارد، هاپلوئید  است. سلول هاي حاصل از تقسیم میوز، یک سلول  و سلول هاي حاصل از تقسیم میتوز، یک  16

، سلول هایی  کروموزومی و داراي  کروموزوم  غیر همتا  هستند. سلول 

تولید اسپرم با میوز توسط سلول هاي اسپرم ساز بیضه اتفاق می افتد. در مردان،  یاخته هاي سرتولی را تحریک می کند تا تمایز اسپرم را تسهیل کنند.  17
بررسی سایر گزینه ها:

. متحرك شدن اسپرم ها در مجراي اپی دیدیم انجام می شود و تحت تاثیر ترشحات اپی دیدیم نه هورمون هاي هیپوفیزي  گزینۀ 

. تستوسترون از یاخته هاي بینابینی ترشح می شود. گزینۀ 

. آنزیم هاي درون وزیکولی اسپرم تحت تاثیر هورمون هاي هیپوفیزي آزاد نمی شود. گزینۀ 

) با آغاز تحلیل رفتن جسم زرد از سلول هاي فولیکولی، غلظت هورمون استروژن کاهش پیدا می کند. در هفتۀ آخر چرخۀ تخمدان (پس از روز   18
بررسی سایر گزینه ها:

): زیاد شدن  که در اثر افزایش ترشح استروژن رخ می دهد، عامل اصلی تخمک گذاري است به دنبال تخمک گذاري (نه همزمان) باقی ماندة فولیکول در تخمدان به جسم زرد تبدیل گزینۀ (
می شود.

): شروع به کاهش LH و FSH قبل از روز  است ولی آغاز رشد فولیکول پاره شده (همان جسم زرد) از روز  می باشد. گزینۀ (

): آزادشدن اووسیت ثانویه (نه تخمک) از تخمدان، با افزایش هورمون پروژسترون همراه است. گزینۀ (

پروژسترون در نیمۀ دوم دوره ي جنسی از جسم زرد در حال رشد ترشح می شود. در نیمۀ اول دوره ي جنسی فقط هورمون استروژن از فولیکول ترشح می شود.   19

موارد الف و د صحیح هستند.  20
بررسی موارد: 

موارد الف و ب) در بخش هاي گوناگون بدن مانند پوست، ماهیچه هاي اسکلتی و زردپی ها گیرنده هایی وجود دارند که اطالعات حسی را دریافت می کنند. این ها گیرنده هاي حس هاي پیکري اند.
بخش پیکري دستگاه عصبی محیطی پیام هاي عصبی را به ماهیچه هاي اسکلتی جهت انجام حرکات ارادي و گاهی غیر ارادي می رسانند و نقشی در تنظیم ترشحات غده ها ندارند.

مورد ج) بخش خود مختار دستگاه عصبی محیطی، کار ماهیچه هاي صاف، ماهیچۀ قلب و غده ها را به صورت نا آگاهانه تنظیم می کند.
مورد د) همان طور که گفته شد، بخش پیکري پیام عصبی را به ماهیچه هاي اسکلتی می رساند. فعالیت این ماهیچه ها به شکل ارادي و غیر ارادي(انعکاس عقب کشیدن دست) تنظیم می شود. فعالیت

ماهیچه هاي اسکلتی به شکل انعکاسی نیز تنظیم می شود.
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