اگر دااگشنه اصالح شود  ،مملکت اصالح میشود.
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گروه مولفان
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تعداد سواالت در هر فصل

ویژگی های پاسخنامه آزمون

آزمـــــون زیســـــــــت شناســـی – ویژه پایه یازدهم

دفترچـــــــــه ســـــــواالتــــــــــــــ

 .1سروش مرادی

c
.
h

 .2محمد شاکری
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آنالیز دقیق سواالت
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ارائه دام های متداول تست

تشریح تمام گزینه ها همراه با نکات

o
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ارائه کادر های آموزشی

پروژه آزمونهای مرحلهای –  01سوال
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آزمونها اسکن کنید
هشدار :هرگونه کپی و استفاده از منابع این آزمون شرعا حرام وپیگرد قانونی دارد
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زیست شناسی یازدهم – مرحله هشتم پیش آزمونهای سال تحصیلی 79-79

گروه آموزشی لیموترش
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در انسان همهی یاختههایی که  ...................هستند ...................
 )1متعلق به دستگاه عصبی  -توانایی تبدیل اثر محرک به پیام عصبی دارند.
 )2غیرعصبی  -و در دستگاه عصبی فعالیت میکنند ،غالف میلین میرساند.
 )3برای مواد ناقل دارای گیرنده  -رشتههایی باریک و بلند منشعب شده از جسم یاختهای دارند.
 )4دارای گره رانویه  -طی شرایطی نفوذپذیری غشای پالسماییشان میتواند بهطور ناگهانی تغییر کند.
در انسان با تحریک اعصابِ  ...................هیچگاه  ...................نمیشود.
 )2پاد همحس  -بر مقدار حرکات دودی روده افزوده
 )1همحس  -از میزان ذخایر گلیکوژنی بدن کاسته
 )4پاد همحس  -از مقدار نور ورودی به چشم کاسته
 )3همحس  -بر میزان خون دستگاه گوارش افزوده
چند مورد ،عبارت زیر را به طور مناسب کامل میکند؟
« بخشی از گوش انسان که دارای مجاری پر از مایع است» ................... ،
 توسط استخوان گیجگاهی محافظت میشود.

 در تمام قسمتهای آن ،یاخته مژکدار مشاهده میشود.

 مادهی ژالتینی و مژکهای یاختهها در خالف جهت هم حرکت میکنند.
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 عصب خروجی از آن وارد قسمتی از مغز میشود که در باالی برجستگیهای چهارگانه قرار دارد.

1 )1

2 )2

3 )3
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کدام مورد عبارت زیر را به طور نامناسبی تکمیل میکند؟
« به طور معمول در  ...................انسان بالغ» ................... ،
 )1لُبهای بویایی – گیرندههای بویایی میتوانند با بیش از یک نورون تشکیل سیناپس دهند.
 )2داخلیترین الیه چشم – گیرندههای نوری توسط دومین محیط شفاف چشم تغذیه میگردند.
 )3سطحیترین گیرنده حس در پوست – به دنبال اثر محرک ،فعالیت الکتریکی غشای گیرنده تغییر میکند.
 )4بخش تعادلی گوش – آکسون یاختههای عصبی حسی ،شاخۀ دهلیزی عصب گوش را تشکیل میدهند.

s
r

o
to

در یک تار ماهیچه توام انسان ،هر رشته مستقر در  .................سارکومر ،ممکن است در تماس مستقیم با  .................قرار گیرد.
 )2نوار تیره – هستهها
 )1بخش میانی – یونهای کلسیم
 )4دو انتهای – میتوکندریها
 )3نوار روشن – غشای یاخته

o
o

در یک انسان بالغ ،وجه مشترک تارهای تند و کند در این است که .................
 )2میتوانند از سوختن گلوکز انرژی زیستی تولید کنند.
 )1در همه ماهیچههای اسکلتی بدن یافت میشوند.
 )4به دلیل وجود میوگلوبین فراوان به رنگ قرمز دیده میشوند.
 )3انرژی خود را بیشتر از راه تنفس بیهوازی تامین میکنند.
چند مورد از موارد نام برده میتواند متن زیر را به درستی تکمیل کند؟
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به طور معمول ................... ،به دنبال افزایش طوالنی مدت کورتیزول در خون دور از انتظار است.
الف ـ سرکوب سیستم ایمنی

ب ـ افزایش استحکام رباطها

ج ـ افزایش حجم ادرار

د ـ افزایش مایع میان بافتی

هـ ـ افزایش بازجذب سدیم در کلیهها
1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

به طور حتم ،در انسان سالم ،همه نورونهای تولید کننده اکسیتوسین و ضدادراری ......................
 )2به کمک یاختههای پشتیبان همایستایی مایع اطرافش را حفظ میکند.
 )1برای هورمونهای آزاد کننده دارای گیرنده هستند.
 )4توانایی تشکیل ساختار دوک بین دو سانتریول را دارند.
 )3ترشحات خود را به شبکه مویرگی در ساقه هیپوفیز میریزد.
در یک انسان بالغ ،هر یاخته ترشح کننده اینترفرون نوع  ІІمیتواند ..................
 )1با اتصال به عامل بیماریزا ،مرگ برنامهریزی شده را به راه اندازند )2 .فعالیت بیگانهخواری یاختههای فاگوسیت را افزایش دهد.
 )3به کمک گیرنده آنتیژنی خود ،یک نوع آنتیژن خاص متصل شود )4 .پس از برخورد و شناسایی آنتیژنی خاص ،رشد کرده و تکثیر گردد.
در ایمنی اخصاصی یک فرد سالم ،یاخته  ..................میتواند حاصل از رشد و تکثیر یاخته  ..................باشد.
 )4پادتنساز – پادتنساز
 )3خاطره –  Tکمککننده
 T )2کشنده – خاطره
 )1خاطره – پادتنساز

صفحه 1

کانال تلگرام @limootoorsh_free :

limootoorsh.com

