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  گروه آزمون
  )وقف عام( چي بنياد علمي آموزشي قلم
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   2: ةصفح  يازدهم تجربي عمومي  99عيدانه نوروز  آزمون 
 
 

  

  
  است؟ آمده گزينه كدام در ترتيب به »ادبار جيب، قوت، شَل،«واژگان  معناي - 1

  بختي كني لباس، خوراك، فلج، )2  بختي ننگو گريبان، روزانه، رزق افتاده، كار از پاي و دست )1
  قتوفي يقه، توانايي، ناتوان،) 4    كردن پشت يقه، غذا، استفاده، بي )3

 ها درست است؟ واژه تمامدر كدام گزينه معني  - 2

  حال)، (صنع: آفريده) ) (خيرخير: سريع)، (شوريده رنگ: آشفته2  ) (جيب: جبين)، (توقيع: امضا كردن فرمان)، (فروماندن: متحير شدن)1
  دن: افزايش يافتن)) (دغل: مكر)، (سور: جشن)، (زايل ش4  ) (همت: سعي)، (توفيق: سازگار گردانيدن)، (قرين: ياري)3

  اماليي دارد؟ غلطعبارت زير چند  - 3
كه بار نتوانست داد و مهجوب گشت از مردمان، مگر از اطبا و تني چند از  شنبه، امير را طب گرفت: طب سوزان و سرسامي افتاد، چنان و روز پنج«

 »ها سخت متهير شد تا حال چون شود. خدمتكارانِ مرد و زن، دل

  ) سه 4  نج) پ3  ) چهار2  ) دو1
 اثر كيست؟ » موصل زندان« - 4

 ) محمدعلي مجاهدي 4  پور  ) مصطفي علي3  الدين شفيعي  ) سيدضياء2  ) كامور بخشايش 1

 كدام ابيات جناس تام دارند؟ - 5

 الف) يكي كودكي دوختند از حرير / به باالي آن شير ناخورده شير

  ساخت و از نو آدميآيد به دست / عالمي ديگر ببايد  ب) آدمي در عالم خاكي نمي
  ام ديده چو باز از همه عالم / تا ديدة من بر رخ زيباي تو باز است ج) بر دوخته

  يار مهيا نشود يار كجاست؟ د) ساقي و مطرب و مي جمله مهياست ولي / عيش بي
 د - ) ج4  د - ) ب3  ج - ) الف2  ب - ) الف1

  اولين كلمة يكي از دو مصراع است؟» نهاد«در كدام گزينه  - 6
  چه روباه از آن سير خورد بخت را شير خورد / بماند آن ) شغال نگون2  زنخدان فرو برد چندي به جيب / كه بخشنده، روزي فرستد ز غيب) 1
  ) چنان سعي كن كز تو ماند چو شير / چه باشي چو روبه به وامانده، سير؟4  ) كسي نيك بيند به هر دو سراي / كه نيكي رساند به خلق خداي3

   نرفته است؟به كار  مجهولهاي زير فعل  ك از گزينهدر كدام ي - 7

 ) ندانم تا ثنايت گفته آيد / وگر آيد تو را پذرفته آيد2  ) ديدة تو چون دلم را ديده شد / شد دل ناديده غرق ديده شد  1

 ب / كاين سخن چون گفته شد بشنو جوابآيد خطا ) بعد از آن گفتا كه مي4  آيد به غورش برس ) به سمع رضا مشنو ايذاي (آزار) كس / وگر گفته 3

 كند؟ بيان مي» تقليد«كدام بيت مفهوم متفاوتي را دربارة  - 8

   ) عبادت به تقليد گمراهي است / خنك رهروي را كه آگاهي است1

  دستت در اين سفر / وز فر ره عصات شود تيغ ذوالفقاره) تقليد چون عصاست ب2
  چرد ليدت به پستي ميپرد / مرغ تق ) گر چه عقلت سوي باال مي3
  چون موي بت رويان / مرو زنهار بر تقليد و بر تخمين و بر عميا ) تو چون موري و اين راهست هم4

 با كدام گزينه قرابت دارد؟» به ترتيبي نهاده وضع عالم / كه ني يك موي باشد بيش و ني كم«مفهوم بيت  - 9

  ) اگر يك قطره را دل بر شكافي / برون آيد از آن صد بحر صافي2  اي صد خرمن آمد / جهاني در دل يك ارزن آمد ) درون حبه1
  ) اگر يك ذره را برگيري از جاي / خلل يابد همه عالم سرا پاي4  تر نبود بياني ) جهان انسان شد و انسان جهاني / از اين پاكيزه3
 است؟   نيامدهدر كدام گزينه » دگيحاصلي نبود به جز شرمن بيد مجنون در تمام عمر، سر باال نكرد/ حاصل بي«مفهوم بيت -10

 ) برآمد بس كه بي حاصل نهال من عجب دارم/ كه سر باال كند چون بيد مجنون باغبان من1

  ) ز بس از مردم بي حاصل عالم كجي ديدم/ به چشمم بيد مجنون سرو موزون است پنداري2
  نداختن باشد) تهيدستي ندارد جز خجالت حاصل ديگر/ كه بار بيد مجنون سر به زير ا3
  دستي ماية ديوانگي است/ در چمن بيد از غم بي حاصلي مجنون شود ) در حقيقت تنگ4
 است؟ نادرستمشخص شده، در كدام گزينه  معني واژة -11

  )كشنده( سوز عافيت) بدان شمشير تيز 2  هنگام طلوع خورشيد) آسماندر دامن شام (سرخي  شفقخوناب ) به 1
  )پادشاهيها كه رفته (كاله افسرداند چه  خدا) 4    )جيوهان (گون امواج لرز سيمابآن ) در 3

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)2فارسي (هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر     
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از    
  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف   

 

  سال اول مباحث نيم
  85تا  10ي  صفحه

دقيقه 15  )2(فارسي

آزمون قبل10چند از براي آزمون امروز 10از  گذاري چندهدف   
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   3: ةصفح  يازدهم تجربي عمومي  99عيدانه نوروز  آزمون 
 
 

  اماليي وجود دارد؟ غلطدر كدام گزينه   -12
  كاو مـــاند اگرچـه من نمانم) كـــز عشـــق به غايتي رسـانم / 2  توفيــــق دهم به رستـگاريكــاري /  ــــو يا رب از اين گزاف) گ1
  محراب زمين و آسمان اوستي جهان اوست /  گه جمله ) حاجت4  چــــارگري زبان كشيدنددر بيــــچارگــــي ورا چو ديدنـد / ) 3
  ؟ شود ديده نمي» تشبيه« در كدام بيت آراية  -13

  برخـــوردن از درخـــت امــيد وصـال دوست/  ) صبحي مبارك است نظر بر جمال دوست1
  مالحت به دست توست بودش يقيــن كه ملكبه بندگــيت كــمر بسته بر ميان /  ) يوسف2
  پيــشِ كــسي گــو كش اختيار به دست استــت طلــب داشتــن ز دامنِ معشوق / ) دس3
  بــاز نـــدانم چــرا كه عــهد شــكسـته است) نرگــس عينت  هميشگي است خمارش / 4
    در كدام گزينه، درست است؟» ايهام - استعاره - جناس تام - تضاد«هاي  ترتيب توالي آرايه  -14

 جهد / با پختگان گو اين سخن، سوزش نباشد خام را دود وز ابرم آتش مي الف) باران اشـــكم مــي

  ب) گر چه ســـر عــــربده و جـــــــنگ داشت  / تنگ شــــكر در دهــــن تنــــــگ داشـت
  دنگفتي بدان آهوي مشكين مو / كه بعد از رام گرديدن خطا كاريست رم كر ج) صبا اي كاش مي

  د) اي دمــــت عــــيسي، دم از دوري مـــــزن / من غــــالم آن كـــــه دورانــــديش نيست
  الف - د - ج - ) ب2    د -ج - ب - ) الف1
  ج - ب - الف -) د4    ب -الف - د - ) ج3
  به كار رفته است.» فعل مجهول« …بيت  به استثنايابيات  در همة -15

  ندارم كه به دلــجوش نيــازي باشد دلآيي /  ته آمد كه به دلجويي ما مــي) گف1
  چــون قــضاي نبــشــته آمــد پيــشفرق شــاهي و بنــدگي برخــاسـت /  )2
  گفـــته آيـــد در حــديــث ديـــگرانتر آن بـــاشد كه سرّ دلبران /  ـوش) خـ3
  كه زنگار آهن سوي كان (معدن) فرستمفرســتاده شــد گرچـه نيكو نباشد / ) 4
  شود؟ يافت مي» تركيب وصفي«ير چندبارت زدر ع -16

اندك، بازرگاني را پيش گيرم اما به آن شرط كه  خواهم با ماية ي زده گفت: من ميعزيزترين رفقاي من كه حسن سيرت را با صباحت توأم داشت، لبخند«
ها صحبت كرديم تا نوبت به  ش را بيان داشت و در باب آنمن باشد؛ بالجمله، هركس آرمان خوي خانة ند خريداري كنند، از تجارتخواه رفقا هر وقت مي

 »ترين رفقا رسيد. سالخورده

  ) هفت4  ) شش3  ) پنج2  ) چهار1
    شود؟  زير از كدام بيت دريافت ميمفهوم بيت  -17

 »تريـم / زين دو چرا نگذريم؟ منزل ما كبرياسـت خود ز فلك برتريم، وز ملك افزون«

  وا نشد زين ناخن و دندان گره از كــــار منا وانكرد  / لك سير مه و اختر دلم ر) چون ف1
  جز بر مقــــرّ ماه نبـــــودي مقـــر مـــرابر قياس فضل بگشــــتي مدار دهر / ) گر 2
  حيف باشد چو تو مرغي كه اسير هوســــيبگشا و صفير از شجــــر طوبي زن / ) بال 3
  نيست در اين مصر كه زنداني نيستيوسفي اي پرافشاني نيـست / ) قفس تنگ فلك ج4
  شود؟  از كدام بيت، دريافت مي» ءتُعز من تشاء و تُذل من تشا« مفهومِ آية  -18

 به هر چه رنج برد دردســـــر بيفزايداي فرو بندد /  ، كار چو بر بنـــده) خداي1

  نوميد نگردي كه خداوند كـــريم استبه گناه دو جهان از كـــــرم او /  ) صائب2
  نژند آن دل، كه او خـواهد نژنـــــدشد آن ســر، كه او خواهـــد بلندش / ) بلن3
  كند خاك براي همه كس جا خالي  ميت شاه و گدا زير زمين يكسان است / ) عز4ّ
  ا عبارت زير قرابت مفهومي دارند.ب … گزينة جز بهها  گزينه همة  -19

  »چه به كار آيد؟ چه دارم و اندك است قانعم، وزر و وبال اين و نگويم كه مرا سخت دربايست نيست اما چون به آن«
  نيازي حاجت گنجينه نيست ديگرش از بيكنج عزلت بــود آن را دل چو يافت / ) گنج عزّت 1
  كه خواري از طمع و عزّت از قنـــاعت زادـز مــن در درويـــشي و قناعت زن / ) عـــزيـ2
  كه بار منّت احسان هر گدا، خـوش نيستـــزّت نفس / قــناعت بـــساز و عـ ) دال به عز3ّ
  آزاده بــار مـــنّت دونان چـــرا كشـــدز خوان رزق چو يك نان كفايت است /  ) جامي4
  است؟ مفهوم كدام بيت متفاوت -20

 ورت ز دســـت نيايد چــو ســـرو باش آزادگرت ز دست برآيد چو نخل باش كريم / ) 1

  اند جـــواب داد كه آزادگان تهـــــيدســتآري /  اي نمي ــيوهرو گفت چرا مـــ) به س2
  پاي تا سر هم در آن ساعت كمر بندد چو نياد ار قبول بنـــدگي يابــد ز تو / ) سرو آز3
  اي خـــوشا سرو كـه از بار غـــم آزاد آمدرند درخـــتان كه تعــــلق دارند / ) زير با4
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 و األدقّ في الجوابِ عي لتّن األصحة رجمةلن أو إلي العربي27 -21( م:( 

 :»إنْ تَنْصروا اهللاَ ينْصركُم و يثَبت أقدامكُم« -21
  سازد! هايتان را استوار مي كند و گام ) اگر خداوند را ياري كنيد، شما را ياري مي1
 دارد! هايتان را استوار مي ياري خواهد كرد و گام) وقتي خداوند را ياري كنيد، شما را 2

 هايتان را استوار سازيد! كنيد و قدم ) هرگاه خداوند كمكتان كند، شما او را ياري 3

 سازد! ) اگر خداوند را ياري كنيد، شما را ياري خواهد رساند و كارهايتان را استوار مي4

22- »… أنت نا ومارح نا آمنّا فَاغْفر لَنا وپروردگارا ما  …»: خَيرُ الرّاحمينَ رب… 

  كنندگاني! آوريم، پس ما را ببخش و رحمت كن كه تو براي ما از بهترين رحم ايمان مي )1
 كنندگاني! آورديم، پس ما را مورد مغفرت قرار بده و بر ما رحم كن كه تو بهترين رحم ايمان  )2

 اي! كننده و رحمت كن كه تو بهترين رحم آوريم، پس ما را مورد مغفرتت قرار بده ايمان مي )3

 اي! كننده آورديم، پس ما را ببخش و رحمت كن كه تو براي ما بهترين رحم ايمان ) 4

23- » ها المؤمنونَ! ال تَعيبوا النّاسكذا! أبداًيا أينا هتَنصح ةِ الحجراتسور آيات اي مؤمنان! »: ألنَّ أحد… 

  دهد! مي اندرزطور  نيد، زيرا آية اول از سورة حجرات به ما اينجويي نك گاه از مردم عيب هيچ )1
 دهد! پند مي چنين اينهاي مردم را هرگز آشكار نكنيد، زيرا يكي از آيات سورة حجرات ما را  عيب )2

 دهد! پند مي چنين اينجويي نكنيد، چون يكي از آيات سورة حجرات به ما  گاه عيب از مردم هيچ )3

 كند! نصيحت مي گونه ايناز سورة حجرات ما را   را هرگز آشكار نكنيد، چرا كه يك آيه هاي مردم عيب )4

 :»و ما تُقَدموا ألنفسكُم من خيرٍ تَجِدوه عند اهللا« -24

  نزد خداوند خواهيد يافت! راها براي خودتان تقديم كنيد آن  و هرچه را از خوبي )1
 خداوند بيابند! نزداين كه آن را شود، مگر  و از خير برايشان فرستاده نمي )2

 يابيد! و هرچه را از خوبي براي خودتان از پيش بفرستيد آن را نزد خداوند مي )3

 بيابيد! خداوندشود، مگر اين كه آن را نزد  و كار نيكو برايتان تقديم نمي )4

 عين الصحيح: -25

 كننده در جزيرة قشم وجود دارد! از درختان خفهانواعي ) يوجد نوع من الشَّجرة الخانقةِ في جزيرةِ قشم!: 1

  دانة سالم بلوط در سال بعد رشد نمود!) جوزةُ البلّوط السليمةِ تَنمو في السنةِ القادمةِ!: 2
  يكي از گردشگران نوعي از درخت نفت را در ايران هم ديد!) شاهد السائح نوعاً من شجرةِ النِّفط في إيران!: 3
!: ) النّاس يأ4   خورند! هاي درخت نان را مي مردم مغز ميوهكلونَ لُب أثمارِ شجرةِ الخُبزِ
 :الخطأعين  -26

  (ها) بپرهيزيد! ايد از بسياري از گمان كه ايمان آورده اي كساني »:اجتنبوا كثيراً منَ الظّنِّ آمنوايا أيها الّذين ) «1
! سبعينَ تَفَكُّرُ ساعةٍ خيرٌ من عبادةِ) «2  ساعتي انديشيدن بهتر از عبادت هفتاد سال است!»: سنَةً

! أنفَعهمأحب عباد اهللاِ إلي اهللاِ ) «3 هعبادترين بندگان خدا نزد خداوند سودمندترينشان براي بندگانش است!  داشتني دوست »:ل 

! فيكأكبرُ العيبِ أنْ تَعيب ما « )4 ثلُهجويي كني! نند آن در توست عيبچه را ما بزرگ اين است كه آن  عيب »:م 

 :»برد! كند و ايمان را از بين مي غيبت كردن از گناهان بزرگ است كه دوستان را پراكنده مي« -27

  ) االغتياب من ذنوب كبيرة تتفرّق األصدقاء و تمحو إيماننا!2  ) الغيبة من المعاصي الكبيرة الّتي تفرّق األصدقاء و تُزيل اإليمان!1
  ) الغيبة تُعد من المعاصي أثرها تفريق األصدقاء و إزالة االيمان!4  لّتي تفرّق الصديقين اغتياب تخرَّبِ االيمان!) من الذنوب ا3

گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)2ن قرآن (عربي، زباهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر          
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از          
  براي آزمون امروز چيست؟ شماگذاري  هدف        

 

 )2عربي، زبان قرآن (

آزمون قبل10چند از براي آزمون امروز 10گذاري چند از هدف   
 

  سال اول مباحث نيم
  42تا  1ي  صفحه
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   5: ةصفح  يازدهم تجربي عمومي  99عيدانه نوروز  آزمون 
 
 

 عين الصحيح حسب الحقيقة أو الواقع: -28

 ) اإللتفات إلي الوراء في الصف عالمة من األدب!2  ) تسمية اآلخرين بِاأللقاب القبيحة هي التّبجيل!1

 ) انَّ الطّالب الّذي يقوم لمعلّميه، قد أساء إليهم!4  لمشاغب هو التّلميذ الّذي يتكلَّم مع زمالئه دائماً و يرسب أحياناً!) التّلميذ ا3

29- خير«ن كلمة عي «ن الباقي: تختلفتُها عنوعي 

  !) أوصاني جدي العزيز بخيرِ األعمال و هو الصالة2    »لَيلةُ القدرِ خيرٌ من ألف شَهرٍ) «1
3!كرُك شفاءك خَيرُ إسمٍ و ذي اسميا رب بحانكرٌ!4  ) سفيها تدب ما ليسال خيرَ في قراءةِ القرآنِ عند ( 

 فيه اُسلوب الشرط: ليسما عين  -30

1!نَفسه ذَّبع خُلقُه حول هذا الموضوع شيئاً مفيداً!2    ) من ساء ما قلت ( 

  ) ما تبذل من أموالك في سبيل اهللا يضاعفه لك!4    قل!) من لم يهذّب نَفسه لم ينتفع بالع3
■ التّالي ن األسئلةِ إقرأ النصأجِب ع 35-31( بِدقّةٍ ثم: بما يناسب النّص ( 

ت آثار التّلميذُ كَثيراً... ثم ظَهرَيته. مضَي الْأيام و اجتَهد االُستاذُ و وك لابنه معلِّماً ماهراً و طَلَب منه أنْ يسعي في تَعليمه و تَربالْأيامِ أحضَرَ أحد الْـملُفي يومٍ منَ «
ببٍ، بِحيثُ حزِنَ منْ فعلِ معلّمه به، فضَرَبه ضَربةً شديدةً منْ غَيرِ سالتّعليمِ أكْثَرَ فأكْثر، فَأدخَلَ السرور علَي قَلْبِ معلِّمه و أبيه! ذات يومٍ دعا الْـمعلّم تلميذَه ليجرِّ

رَبتَني يوم كُنْت يراً أصبح الابنُ وارِثَ الْـحكْم عنْ والده و صار ملكاً... طَلَب يوماً معلّمه باحترامٍ، فسألَه لـِماذا ضَتَم غَضَبه في قَلبه ... أخولكنَّه ما قالَ شَيئاً و كَ
 »ظّلْمِ حتَّي ال تَظْلم!عنْدك منْ غَيرِسببٍ؟! أجاب الـمعلِّم الـْمجرَّب: ولَدي إنّه كانَ درساً أيضاً! قَصدت أنْ تَذُوقَ طَعم ال تلميذاً

   أي عنوانٍ مناسب للنّص؟  -31
  طَعم الظّلمِ )4       آثار التّعليمِ  )3  وارِث الْحكْم         )2  ظلم الـملوك         )1
   علَي حسبِ النّص: الخَطَأعين  -32

1(         ! !  )2  ال يسجل بعض دروسِ الْاُستاذ في أي دفترٍ   قَد ينْتفع الْإنْسانُ بِشَيء تَحسبه شَرّاً
3(     ! ! بعد سنَوا )4    اَلْعقوبةُ البدنيةُ منْ أساليبِ التّعليمِ   ت أدرك التّلميذُ درساً ما فَهِمه منْ قَبلُ
33- عي :نَ النَّصطُ متنبسن ما ي  

  »فمنْ يعملْ مثقالَ ذرةٍ خَيراً يرَه« )2     »عسي أنْ تَكْرَهوا شَيئاً و هو خَيرٌ لَكُم« )1
!                                كُلُّ م )4    اَلْعلْم في الصغْرِ كَالنّقشِ في الْحجر!   )3 سرتاذُ دالْاُس بِه قوما ي  
  ............» الظّلمِ يوماً  منْ ذاقَ طَعم«ما هو رأي االُستاذُ؟:  -34

1(  ! ا إليهعبِه!         )2  د 3  قام(      !   اجتَنَب الْجور! )4  ال يظْلَم أبداً
  » لابنه معلِّماً ماهراً! في يومٍ منَ الْأيامِ أحضَرَ أحد الـملُوك«أو محلِّها اإلعرابي:  لكلماتاعن نَوعيةِ  الخَطأعين  -35

 ر / الفاعل أحد: المفرد المذّكَ )2        الفعل المضارع، للمتكلّم وحدهأحضَرَ:  )1

  معلِّماً: االسم الـمذّكُر، النكرة / الـمفعول )4   الـملُوك: الجمع الـمكسر (مفرده: الملك)     )3
 » لماذا اشتَريت القميص من هذا المتْجرِ؟«جواب السؤالِ المناسب حسب الحقيقةِ: عين  -36

! ) 2    لسعرِه الْغالي!     ) 1 هلَغبمِ تَخفيضِ مدعل   

! ست نَوعيتُهألنّه لَي) 4    بسببِ سعرِه الرّخيص! ) 3   أفْضَلَ
  خبراً:   ليساسم التّفضيل عين  -37

!  ) 2    جبل دماوند أعلي جِبال إيرانَ!) 1  تفكُّر ساعة خير من عبادة سبعين سنةً

3 (!   الغيبةُ من أهم أسباب قطع التّواصل بين النّاس!) 4    عداوةُ العاقل خير من صداقةِ الجاهلِ
 شرطية: » من«عين  -38

  ِ و ال ينكرها!السيئات ال تُجالس منْ يري )2   !هذا السؤالِ َ عنمنْ أجاب )1
  !الحالة هذه يساعدنا منْ يرانا في )4    اهللا خيراً! صالحاً جزاه منْ عملَ )3
  الشّرط جملةً إسميةً:جواب عين  -39

! )2    من دعا اهللاَ بالتّضرُّع استَجاب له دعواته! ) 1  إن يعرف اإلنسانُ قيمتَه فلَه حالوة العاقبةِ

3( ! في نهايةِ أمرِه فاز هشكلت4    من فكَّرَ حول م(  !   إن يذهب التالميذُ إلي المكتبةِ يجدوا فيها كتباً كَثيرةً
 فيها اسم نَكرة:  ما جاءعين العبارةَ الَّتي  -40

1( ! !أنشَ )2    السكوت ذَهب و الكالم فضَّةٌ   د هذانِ الشّاعرانِ األشعار بِالعربيةِ و الفارسيةِ
! )4    من قال أنا عالم فهو جاهلٌ! )3   عداوةُ العاقلِ خَيرٌ من صداقة الجاهلِ
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   6: ةصفح  يازدهم تجربي عمومي  99عيدانه نوروز  آزمون 
 
 

 )2شناسي ( زيست     
 
 
 

 

  ...........دست پس از برخورد با جسم داغ ، ......... كشيدنعقب  انعكاسدر  -41
 شود.نورون هاي حسي و حركتي مشاهده مي) هدايت پيام عصبي، در زوائد رشته مانند 1

  هاي عصبي آزاد شده در مادة خاكستري نخاع، از نوع تحريكي هستند. ) همة ناقل2
  كند. يك از نورون هاي حركتي تغيير نمي) اختالف پتانسيل الكتريكي غشا در هيچ 3
  گردد. ياخته مي هاي ماهيچة سه سر بازو وارد ميان از شبكة آندوپالسمي ياخته) يون هاي كلسيم، 4

  ؟كند ميتكميل  نادرستي، عبارت زير را به گزينهكدام  -42
 »در جانوراني كه .......  دارند ............... قابل مشاهده است.« 

  ي ايمني غيراختصاصيسازوكارها - ) طناب عصبي شكمي2  ها و جمجمه ستون مهره - ) طناب عصبي پشتي1
  اساس حركتي مشابه هم - بندي مركزي و محيطي ) دستگاه عصبي با تقسيم4  سلول هاي عصبي در تنه برخالف بازو ها - ترين ساختار عصبي را ) ساده3

 استخوان ................. جزء بخش ................. اسكلت بدن انسان است و ................. -43
    كند.      در مفصل گوي و كاسه شركت داشته و در اين مفصل در جهات مختلف حركت مي –ري محو –لگن  ) نيم1
  در حفاظت از قلب درون قفسة سينه و نخاع نقش دارد. –محوري  –) جناغ 2
  در محل آرنج با استخوان بازو مفصل تشكيل نمي دهد. –جانبي  –زيرين  ) زند3
  كند.الف كتف مفصل ايجاد نميخبا استخوان بازو بر –جانبي  –) ترقوه 4

  (هاي) توليد شده توسط مركز تنظيم دماي بدن انسان، ................. هورمون ندارد امكان -44
  ) بر ميزان فعاليت نوعي اندام با سلول هاي درون ريز مؤثر باشد.2  ريز اثر بگذارند.        ) بر روي يك غده با فعاليت درون1
  ريز اثر بگذارند. ريز و برون ) بر روي يك غده با فعاليت همزمان درون4  ريز اثر بگذارند.        يت برون) بر روي يك غده با فعال3

  كند؟ مي كامل  نادرستيكدام گزينه عبارت زير را به  -45
 »شود. مي ي ترشح شده از ..................... موجب .....................  نوعي ماده«

  ها در رگ هاي خوني محل آسيب ديده WBCافزايش حضور  –هاي خون  ) بازوفيل2  ها ها به محل ميكروب جذب نوتروفيل –خوارهاي بافتي  ) درشت1
  هاي دفاعي محلول در خوناب فعال شدن برخي پروتئين - هاي پادتن ساز ) ياخته4  ريزي شده در ويروس القاي مرگ برنامه - كشنده Tهاي  ) لنفوسيت3

  توليدمثل مرد سالم و بالغ درست است؟ دستگاه دربارهكدام گزينه  -46
 كنند. ) غدد برون ريز سازندة مايع مني، همگي ترشحات خود را به مجراي ميزراه تخليه مي1

 شوند. هاي پيچيده و طويل ديگري مي هاي پر پيچ و خم هر بيضه، وارد لوله ها بالفاصله پس از خروج از لوله ) اسپرم2

 گيرند. فاصله مي LHهاي هدف هورمون  ساز همزمان با تقسيم و تمايز، از سلول ر لوله هاي اسپرمهاي مسير اسپرم زايي د ) سلول3

 شوند. ساز، پس از ورود به لولة پيچيده و طويل برخاگ (اپيديديم)، تاژكدار و متحرك مي هاي اسپرم شده در لوله هاي توليد ) اسپرم4

  تواند ...............  ..............، به طور قطع ميكه . گويچة سفيديدر بدن يك فرد سالم و بالغ، هر  -47
 ) هستة دوقسمتي و دمبلي شكل دارد ـ با بيگانه خواري انگل ها را از بين ببرد.1

 ) با تراگذاري، از مويرگ خارج مي شود ـ منشأ مغز قرمز استخواني داشته باشد.2

  توليد و ترشح نمايد.را  II) گيرندة آنتي ژني دارد ـ پروتئين اينترفرون نوع 3
 ) توانايي ترشح پروتئين گشادكنندة رگ هاي خوني را دارد ـ پادتن توليد كند.4

  تكميل مي كند؟  يدرستبه را ...............» شود،  در بدن انسان سالم و بالغ، هر هورموني كه از ............... به خون ترشح مي«چند مورد عبارت  -48
  .شود يم زير غدد درون ريترشح هورمون در سا ميمستق كيحرـ موجب ت نيشيپ زيپوفيه* 
  .دهد يم شيرا افزا ي) دوربرد از بافت پوششي(ها كيترشح پ زانيـ م پوتاالموسيه *
  .شود يمتصل م زيپوفيخود در بخش كوچكتر ه رندةيـ به گ پوتاالموسيه *
  شود. يغشا م يها نيپروتئ تيفعال زانيدر م رييـ سبب تغ نيپس زيپوفيه *
1(1   2(2  3(3  4(4  

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  ، هدف)2شناسي ( زيستهاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
  ح بدهيد؟توانيد پاسخ صحي سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 
  شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف

براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدفآزمون قبل 10چند از 
 

  سال اول مباحث نيم
  78تا  1ي  صفحه
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   7: ةصفح  يازدهم تجربي عمومي  99عيدانه نوروز  آزمون 
 
 

  ؟رخ دهد نمي تواندها به هم در ماهيچة سريني، كدام گزينه ساركومرZخطوط شدن نزديكهمزمان با  -49
  .شود يدفع م ها هيكل قياز طر ديكه بعد از تول دار تروژنين يمادة دفع ينوع دي) تول1
  توپالسميس يا نهيبه مادة زم يدنمع وني يورود نوع يبرا يستيز ي) مصرف انرژ2
  چهيدرون ساختار ماه يخون يها رگيدر مو دروژنيه يها وني زانيم شي) افزا3
  ) فسفاتيگروه(ها ياتصال به مولكول دارا يدر پ نيوزيم نياز پروتئ يبخش رشكليي) تغ4

  دربارة هر رشتة عصبي مرتبط با چشم انسان سالم و بالغ، چند مورد صحيح است؟ -50
  كنند.  ي) مربوطه در مغز منتقل ميرا به مركز(ها يحس يعصب يها امي* پ

  شوند. يم كيتحر ينور رندةيگ يها اختهيمادة حساس به نور در  ةيتجز ي* درپ
  را دارند.  يرشتة عصب يخود به انتها يا اختهياز جسم  يعصب اميپ تيهدا يي* توانا
  دهند.  يم رييخود را تغ يغشا يودوس يكيالكتر ليها، اختالف پتانس كيتحر يبرخ ي* درپ

1(1  2(2  3(3  4(4  
  كند؟ درستي تكميل مي كدام گزينه، عبارت زير را به -51

 ................»كند،  زا هيستامين ترشح مي اي كه در برابر مادة حساسيت هر ياخته« 

  شود. ) در بافت هاي لولة گوارش همانند پوست به فراواني يافت مي1
  باشد. ستة خود فاقد ژن(هاي) سازندة پرفورين مي) در مادة ژنتيك ه2
  رنگ و بدون هسته، از ياختة بنيادي ميلوئيدي منشأ مي گيرند. اي بي ) برخالف قطعات ياخته3
  كند. هاي سالم را در برابر ويروس مقاوم مي كند كه ياخته شدن به ويروس، پروتئيني را ترشح مي ) در صورت آلوده4

 تكميل مي كند؟ نادرستا به طور زير ر عبارتچند مورد،  -52

 ...................»تواند  در چشم انسان سالم، هر اليه اي كه در ............ نقش (را) دارد، مي«

  هاي آن وابسته به مايع شفاف درون چشم باشد. داراي بخشي باشد كه تغذية ياخته - ترين * عمل تطابق، مهم
  باشد.  ها در ساختار خود  هايي از آن صلي بافت عصبي يا بخشهاي ا داراي ياخته - * دقت و تيزبيني 

  بيني و دوربيني دچار اختالل شود. هاي نزديك فعاليت آن در بيماري - * نخستين همگرايي پرتوهاي نوري 
  باشد. هاي مختلف ساختار خود  داراي ضخامت يكساني در بخش - ترين  * تشخيص جزئيات اجسام، مهم

1(1  2(2  3(3  4(4  
 است؟ نادرستهاي چشم يك فرد بالغ،  زير دربارة بيماري هاي گزينهيك از  امكد -53

 گردد. رسند، با عدسي مشابه عدسي چشم اصالح مي ) هر بيماري چشمي كه در آن پرتوهاي نوري در جلوي شبكيه به هم مي1

  ند توسط نوعي عينك رفع شود.توا شوند، مي هايي از چشم كه توسط زالليه تغذيه مي ) عدم كروي و صاف بودن سطح بخش2
  گردد. وجود آورد كه توسط نوعي عدسي واگرا اصالح مي تواند حالتي را به ) افزايش فاصلة بين قرنية چشم تا لكة زرد مي3
  زمان با بيماري پيرچشمي در افراد مشاهده كرد. توان هم اي استخوان را مي ) كاهش ميزان ترشح مادة زمينه4

 است؟ نادرستة بخش هايي از مغز انسان كه در تقويت و پردازش اولية اغلب پيام هاي حسي نقش دارد، كدام گزينه دربار  - 54

  ) در سطح باالتري نسبت به رابط سه گوش قرار دارد.2  توسط نوعي رابط عصبي به هم متصل هستند.) 1
  را دريافت نمي كند.) اطالعات مربوط به حس بويايي 4  در تحريك نورون هاي لوب پس سري نقش دارند. ) 3

  است؟ نادرستهاي خط دوم دفاعي  كدام گزينه در ارتباط با پروتئين -55
  ) پروتئين مكمل برخالف اينترفرون نوع ، در حالت طبيعي در محيط داخلي بدن مشاهده مي شود.1
  كند. ، ميان دو خط دفاعي بدن ارتباط برقرار ميII) پروتئين مكمل برخالف اينترفرون نوع 2
  توليد شود. Tممكن است توسط لنفوسيت هاي IIهمانند اينترفرون نوع  Iترفرون نوع ) اين3
  شوند. خوارها مي همانند پروتئين هاي مكمل، منجر به افزايش فعاليت درشت II) اينترفرون نوع 4

ته و در دومين خط دفاعي بدن شركت هاي بنيادي لنفوئيدي منشأ گرف اي كه از ياخته هاي سفيد بدون دانه كدام عبارت، در ارتباط با گويچه -56
  كنند، درست است؟ مي

  باشند. ها مي ژن هايي در سطح خود جهت اتصال آنتي ها، فاقد پادتن ) برخالف پالسموسيت1
  هاي خوني عبور كنند. هاي ديوارة مويرگ توانند از فاصلة بين ياخته خوارها، مي ) برخالف درشت2
  كنند. ها تكثير شده و تعدادي ياختة خاطره را ايجاد مي ، در برخورد با ميكروبBهاي ) همانند لنفوسيت3
  شوند. هاي آلوده به ويروس مي موجب مرگ ياخته  كشنده، با ترشح پرفورين و چندين نوع آنزيم Tهاي ) همانند لنفوسيت4
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  زير، صحيح است؟ مواردچند مورد از  -57
  در تماس است. ياستخوان با بافت اسفنج ياحاطه كنندة سطح خارج يونديف) در ساختار سر استخوان ران انسان، بافت پال
  ) محل اتصال استخوان ترقوه به استخوان جناغ باالتر از محل اتصال استخوان دندة اول و استخوان جناغ قرار دارد. ب
  هاورس و مغز زرد استخوان است.  يشده كه شامل مجار ليتشك ياستخوان بافت ياز نوع ين ) بخش اعظم تنة استخوان درشتج
  دهند. يم ليانسان سالم و بالغ، هردو استخوان ساعد با استخوان بازو مفصل تشك كي) به طور معمول در محل آرنج د
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  كدام گزينه، عبارت زير را به درستي تكميل مي كند؟ -58
  ...............» تواند ينم............... را دارد،  ييسلول موجود در خون كه توانافرد سالم، هر  كيدر «
  شود.  نيبريبه ف نوژنيبريف لتبدي در اختالل باعث – هستة دوقسمتي روي هم افتاده) 1
  در سطح خود باشد. يژن يآنت رندةيگ داراي – انجام تكثير و توليد سلول جديد) 2
  دهد.  رييخود را تغ ي، شكل سلول اپدزيد نديفرا طي در – II نوع نترفرونيا دي) تول3
  ها را به درون خود وارد كند. كروبيم ،يدرون بر نديفرا پي در –پادتن ها  دي) تول4

  بدن ................  هاي ماهيچهدر تمام  -59
 اند.  ام ساركومر تشكيل شدهاي به ن شوند كه از توالي تكرارشونده اي مشاهده مي هايي درون ياختة ماهيچه ) تارچه1

  شود. ها در محل مفصل مي اي الزاماً موجب حركت آن استخوان هاي ماهيچه ها اتصال دارند، انقباض ياخته ) كه به استخوان2
  ) كه گاهاً انقباض غيرارادي دارند، هنگام تشكيل در دورة جنيني، تعدادي از ياخته هاي ماهيچه اي به هم مي پيوندند.3
  توانند تحريك الكتريكي را از طريق صفحات درهم فرورفته به ساير ياخته ها منتقل كنند. ه هاي ماهيچه اي مي) ياخت4

  كند؟ زير را به درستي تكميل مي عبارتكدام گزينه،  -60
  »هاي موجود در مادة خاكستري دستگاه عصبي مركزي . . . . .  فقط گروهي از سلول« 
  ) داراي اطالعات الزم براي رشد و نمو در مولكول دنا مي باشند.2  ئين هاي كانالي مي باشد.) در ساختار غشاي خود داراي پروت1
  ) توانايي حفظ هم ايستايي ميان ياختة خود را دارد.4  ) توانايي توليد و هدايت پيام عصبي در غشاي خود را دارند. 3

  .... هاي خوني سفيد ............ در بدن يك فرد سالم و بالغ، همة ياخته -61
 ) ممكن است درون گره هاي لنفي نيز توليد شوند. 1

  ) براي توليد شدن نيازمند وجود ويتامين محلول در آب هستند.2
  ) توانايي بيگانه خواري عوامل بيماري زا در بدن انسان را دارند. 3
  ) از تقسيم ياخته هاي بتيادي مغز قرمز استخوان ايجاد مي شوند.4

خوانند؛ صحيح  هاي سفيد خون را به موضع آسيب فرامي هاي شيميايي، گويچه هايي كه در پاسخ التهابي با توليد پيك ا همة ياختهچند مورد در ارتباط ب - 62
  است؟

 در دومين خط دفاعي بدن نقش دارند. Iالف) در صورت آلوده شدن به ويروس، با توليد اينترفرون نوع 

  دهند كه توانايي ايجاد منفذ در غشا را دارند. هاي مكمل انجام مي شدن پروتئين پي فعال ب) فعاليت خود را در
  ج) ممكن نيست در فراخواني اولين درشت خواري كه در پاسخ التهابي فعاليت دارد، از خوناب اثر داشته باشند.

  تيره باشند. هاي ياخته با دانه اي با هستة دوقسمتي دمبلي و ميان توانند شامل ياخته د) مي
1 (4  2 (3  3 (2  4 (1 

  هايي كه در دستگاه ايمني نقش دارند، صحيح است؟ زير در ارتباط با پروتئين مواردچند مورد از  -63
 برد عمل كنند. عنوان پيك كوتاه توانند به الف) نمي
  توانند بر فعاليت يكديگر مؤثر باشند. ب) مي

  زا مؤثرند. ج) همگي بر هر نوع عامل بيماري
  توانند بر ياختة سازندة خود تأثيرگذار باشند. نميد) 
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4 

  كدام مورد دربارة هر سلول مژكدار موجود در سطح حفرة بيني انسان سالم و بالغ صحيح است ؟ -64
 ) در پي اتصال به مولكول هاي بودار، توانايي توليد پيام عصبي را دارد.1
  ين ياخته اي اندكي دارند. ) سلول هاي غيرعصبي هستند كه فضاي ب2
  ) مژك هاي اين سلول ها در تماس با مادة مخاطي در بيني قرار دارند. 3
  ) با ياخته هاي عصبي حركتي ، نوعي ارتباط سيناپسي برقرار مي كنند.4

 ؟كند نميدرستي تكميل  زير را به عبارتكدام گزينه  -65
 »طور معمول بخشي از مغز كه ................  به« 
 تواند از سه بخش مختلف تشكيل شده باشد. باشد، مي جايگاه پردازش نهايي اطالعات مي )1
  باشد. مدت در انسان نقش دارد، مستقيماً در تماس با هيپوتاالموس مي ) در ايجاد حافظة كوتاه2
  كند. ميهاي حسي، پيام دريافت   طور پيوسته از اندام باشد، به ) مركز تنظيم وضعيت بدن و تعادل آن مي3
  باشد، در انتقال پيام هاي عصبي نقش دارد. ) محل پردازش اوليه و تقويت اطالعات حسي مي4
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  است؟ نادرستدارند   ها) شركت ها (سيناپس هايي كه در تشكيل همايه با ياخته ارتباطكدام گزينه در  -66
 ) ممكن است ناقل عصبي را برخالف گيرندة آن توليد كنند.1

  ناقل عصبي را برخالف خود ناقل عصبي توليد كنند.) ممكن است گيرندة 2
  ها را درون دستگاه عصبي مركزي يا خارج از آن مشاهده كرد. توان آن ) مي3
  شود. كننده در همايه مشاهده نمي هاي شركت كدام از ياخته ) ورود ناقل عصبي به هيچ4

 را دارند، ................پوشاني  ترين هم هاي ميوزين بيش اكتين و رشته هاي رشتهكه  هنگامي -67
   ) طول ساركومر به حداكثر اندازة خود رسيده است.1

  تر هستند. يك ساركومر نسبت به حالت استراحت به يكديگر نزديك Z) دو خط2
  ) انرژي زيستي مورد استفاده قرار نگرفته است.3
  ست.) يون كلسيم از شبكة آندوپالسمي آزاد نشده ا4

 هاي مترشحه از غدة تيروئيد انسان صحيح است؟ با تمامي هورمون رابطهكدام گزينه در  -68
 كنند. ) ميزان تجزية گلوكز و انرژي در دسترس بدن را تنظيم مي1

  تواند در استخوان جناغ وجود داشته باشند. ها مي هاي هدف آن ) ياخته2
  اه عصبي مركزي اثر بگذارند.تواند در يكي از مراحل زندگي انسان بر دستگ ) نمي3
  باشد. ها مي هاي زندة بدن اندام هدف آن ) تنظيم بازخوردي منفي دارد و همة ياخته4

  باشند، ................ دار مي هاي مژك بدن خود در زيرِپوست داراي كانال حاوي گيرنده سويجانوراني كه در دو  -69
 هاي معدني نيز باشد. بتواند محل تبادل يون ها ) امكان ندارد محل تبادل گازهاي تنفسي در آن1

  شود. يو سپس به بطن وارد م زيدهل وارد يشكم اهرگيس قيتمام بدن از طرتيرة  خون) 2
  باشند  ) قطعاً داراي دو نوع بافت استخوانيِ فشرده و اسفنجي در استخوان هاي خود مي3
  هاي معدني داشته باشد. يون تواند هيچ نقشي در دفع ها نمي ) قطعاً لولة گوارش در آن4

  تواند ................ شود، مي انسان كه موجب ................ مي بدنهر نوع هورمون در  -70
 تحت كنترل هورمون هاي مترشحه از هيپوفيز پيشين قرار بگيرد. –) افزايش ميزان كلسيم خوناب 1

  مقدار زيادي ادرار غليظ از بدن شود.در صورت عدم ترشح، موجب خروج  –) كاهش ميزان آب در ادرار 2
  ميزان فعاليت نوعي آنزيم در گويچه هاي قرمز بالغ خون را افزايش دهد.  –) افزايش غلظت گلوكز خوناب 3
  به گيرنده هاي خود در سلول هاي گرديزه هاي كليه متصل شود. –) كاهش برداشت كلسيم از بافت استخوان 4

    كند؟ تكميل مي رستينادكدام گزينه عبارت زير را به  -71
 . . . «  هر يك از مراكز نظارت بر اعمال بدن،«

 باشد. هاي بدن موثر مي ) در كنترل گروهي از انعكاس2    باشد. هاي حسي مي ) محل ورود پيام1

 باشد. هاي عصبي حركتي مي ) محل خروج پيام4  ) داراي پردة مننژ متصل به مادة سفيد است.3

   كند؟ به درستي تكميل ميزير را  عبارتچند مورد  -72
 .  » .  .   تواند نمي.   .  .  ترين ساختار عصبي را دارد،  جانوري كه ساده«

  داراي دستگاه عصبي محيطي باشد.  - ب) برخالف انسان  طناب عصبي داشته باشد.  - الف) برخالف ملخ 
 در مركز اصلي پردازش پيام عصبي داراي چندين گره عصبي باشد.  - د) همانند حشرات   د.هاي حركتي خود داشته باش دو گره براي كنترل اندام  - ج) همانند پالناريا 

1(1    2 (2  3 (3    4 (4 

    .  .  .   سر بازو ارتباط مستقيم دارد، . .  .   مسير انعكاس عقب كشيدن دست در برخورد با جسم داغ تعلق دارد و با ماهيچة بههر رشتة عصبي كه  - 73
 نمايد.         عصبي را به نخاع ارسال ميهاي  پيام - ) دو 1

  كند.  با نوعي ياختة عصبي حسي همايه برقرار مي - ) سه 2
  باشد.   اي در خارج از نخاع مي داراي جسم ياخته –) سه 3
  دهد. تحت تأثير نوعي مادة شيميايي، پتانسيل الكتريكي خود را تغيير مي –) دو 4

    باشد؟ مي ادرستنجملة مقابل  تكميلكدام گزينه براي  - 74
 . » .  .  هاي دروني مغزگوسفند،  درمشاهدة بخش«

  گوش قرار دارد.  اي در سطح بااليي رابط سه ) رابط پينه2  گويند. مانند است، درخت زندگي مي  ) به بخش سفيد مخچه كه درخت1
  شود. ارگانه مشاهده ميهاي چه فيز برجستگي ) در عقب اپي4  فيز قرار دارد. در لبة بااليي غدة اپي 4  ) بطن3

  نوار قلب ........... نوار مغز ............... - 75
  قدرت انقباض است.  يدارا يها اختهي يكيالكتر انجري ثبت –) برخالف 2  .    باشد يم يعصب يها اختهي يكيالكتر انجري ثبت به مربوط –) همانند 1
   باشد.  ها   اختهي نيب اميپ ينشان دهندة انتقال نوع تواند نمي –) برخالف 4  . شود يم جاديا يرونيب يها توسط محرك كتحري دنبال به –) همانند 3
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  كنند، درست است؟با هر گيرندة حسي در پوست انسان كه در پاسخ به محرك ثابت پيام عصبي كمتري توليد مي ارتباطكدام گزينه در  - 76
 خود هدايت كند. ايتواند پيام عصبي را به صورت جهشي به سمت جسم ياخته) مي1

  هاي پوست، در تماس با غشاي پايه قرار دارد.ترين گيرنده) همانند سطحي2
  كند.) پس از تحريك، پيام عصبي را از طريق ريشة پشتي وارد نخاع مي3
  كند. ) بر اثر فشار و فشرده شدن پوشش اطرافش، پيام عصبي را ارسال مي4

   چشم انسان صادق است؟  كرههاي داخل  ماهيچه  همه  چند مورد درباره - 77
 ب) تحت كنترل دستگاه عصبي محيطي هستند.  اند. چشم در تماس  اي و شفاف كره ژله  الف) با ماده

 دار هستند. هايي منشعب و خطد) داراي ياخته  چشم اتصال دارند.  ترين اليه ج) به داخلي

1 (1  2 (2   3 (3   4 (4  
    كند؟ كميل ميت نادرسترابه طور  زيركدام گزينه عبارت  - 78

  »مژكدار موجود در گوش دروني انسان،..   هر ياختة«
  است. اي اندك قرار گرفتههاي بافتي با فضاي بين ياخته) در بين ياخته1
  شود. صماخ به كمك امواج صوتي، تحريك مي  ) در اثر ارتعاش پردة2
  دهد. ) بخشي از انرژي خود را به صورت گرما از دست مي3
  شود.ثير حركت مايع درون مجراي خود تحريك مي) تحت تا4

  گفت..  توان نمي - 79
  كنند. هاي بويايي از استخوان جمجمه عبور مي هاي گيرنده  ) آسه2  ) در عصب تعادلي گوش غالف ميلين وجود ندارد. 1
  چشايي آن كمتر است. هاي  هاي چشايي دهان از گيرنده ) تعداد جوانه4  شوند.  هاي غذا در مادة حاوي آنزيم حل مي ) ذره3

  درستي بيان شده است؟  بهكداميك از موارد زير  - 80
  باشند.  هاي مردمك با مايع زالليه در تماس مي ) ياخته1
  كنند.  هاي درد در پاسخ به محرك ثابت پيام عصبي ارسال نمي ) گيرنده2
  روند.  چپ مخ مي  كرة هاي عصب بينايي چشم راست به نيم  آسه  ) همة3
  شود. اي در كف كوچكترين استخوان گوش مياني، باعث ارتعاش مايع درون بخش حلزوني مي  ) دريچه4

    كند؟  كدام گزينه، عبارت زير را به طور مناسب تكميل مي  - 81
   .». . .، معادل بخشي از دستگاه عصبي انسان است كه . .   در شكل روبرو، بخش شمارة«
  به مغز است.  جايگاه پردازش نهايي اطالعات ورودي  - 3) 1
  كند.  اي، در آن همايه برقرار مي هاي عصبي داراي زوائد ياخته آسه ياخته - 1) 2
  كند.  براي تنظيم وضعيت بدن و تعادل آن از نقاط مختلف بدن پيام دريافت مي - 4) 3
  كند.  كرة مقابل هدايت مي هاي بينايي را پس از پردازش نهايي به سمت نيم پيام - 2) 4

     صحيح است؟ كدام گزينه - 82
  شود.  هاي فروسرخ مار زنگي شناسايي مي )  محل شكار در روشنايي، تنها توسط گيرنده1
  هاي نوري وجود دارد.  ) در زنبور، به تعداد واحدهايي بينايي در چشم مركب، گيرنده2
  شود.  درون موي حسي ميهاي  ها سبب هدايت پيام عصبي در رشته اي با انواع مولكول هاي دارينه ) در مگس، تماس مژك3
  ) در جيرجيرك برخالف انسان ارتعاش پرده صماخ مستقيماً تحريك نوعي گيرنده مكانيكي را در پي دارد. 4

  تنه استخوان ران انسان سالم و بالغ كدام گزينه صحيح است؟ ساختاردر ارتباط با  - 83
 باشد.  ) تنها واجد سه نوع بافت اصلي جانوري مي1

  كنند.  هاي هاورس ارتباط تنه با بيرون استخوان را برقرار مي در مركز سامانه) مجراهاي موجود 2
  هاي داراي مغز قرمز امكان پذير است.  ) برخالف انتهاي برآمده استخوان، وجود حفره3
  شود.  هاي بخش دروني تنه استخوان مشاهده مي هايي با غشاي پاية ناقص در حفره ) مويرگ4

     .. توان گفت ......... نمي - 84
  ها قابليت حركت دارند.  ها، استخوان ) در بيشتر مفصل1
  كند.  ها را در محل مفصل احاطه نمي اي، استخوان ها، كپسولي از جنس بافت پيوندي رشته ) در گروهي از مفصل2
  كنند.  ها كمك مي ها و كپسول مفصلي به كنار يكديگر ماندن گروهي از استخوان ها همانند زردپي ) رباط3
  ها، غضروفي است.  ها در محل همة مفصل ) سر استخوان4
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  در ارتباط با وضعيت ماهيچة اسكلتي است، كدام گزينه به درستي بيان شده است؟ كهبا توجه به شكل زير  - 85
 

  در تماس با يكديگر هستند. 2و  1هاي شماره  شود، قطعاً بخش ايجاد مي Aكه حالت  ) هنگامي1
  شود. كوتاه مي 2و  1هاي شماره  ، طول بخشAبرخالف حالت  B) در حالت 2
  شوند، هاي كلسيم در خالف جهت شيب غلظت خود از شبكة آندوپالسمي خارج مي ) هنگامي كه يون3
  شود. ايجاد مي Bحالت  
  ، طول ثابتي دارد.Bهمانند  A) بخش تيره در حالت 4

    دو سر بازو .........  ماهيچةدر بدن انسان،  - 86
  ) همانند دو سر ران در سطح جلويي قرار دارد. 2  ران در سطح پشتي قرار دارد.) همانند دو سر 1
  ) برخالف دو سر ران در سطح جلويي قرار دارد.4  ) برخالف دو سر ران در سطح پشتي قرار دارد.3

اي كند  هاي ماهيچه ند ............ ياختهاي ت هاي ماهيچه داراي هر دو نوع تار تند و كند در بدن انسان سالم و بالغ، ياخته اسكلتيدر يك ماهيچه  - 87
   ............ خود هستند. 

 هايي با بيش از يك زنجيره پروتئيني در ساختار داراي پروتئين - ) همانند2  هاي  داراي تعداد فراواني واحد تكراري به نام ساركومر در تارچه - ) برخالف1

  داراي مقدار زيادي رنگدانه قرمز ميوگلوبين در ساختار - ) همانند4  هاي زيادي در درون  داراي تعداد راكيزه - ) برخالف3
    كند؟ كدام گزينه، عبارت زير را به نادرستي كامل مي - 88

 »در جانوران داراي اسكلت . . .  قطعاً . . . «

   است. چشم از تعداد زيادي واحد بينايي تشكيل شده - ) بيروني1

  است.بخش جلويي طناب عصبي برجسته شده  - ) دروني2
 براي حركت در يك سو، جانور بايد نيرويي در خالف آن وارد كند. - ايستايي ) آب3

  طناب عصبي پشتي وجود دارد.  - ) دروني از جنس غضروف4
     كدام گزينه صحيح است؟ - 89

 كنندة هورمون محرك غدد جنسي، كامالً در داخل حفرة استخواني واقع شده است. ) غدة ترشح1

  شود. هاي غضروف مفصلي مي ة اندازة قد، باعث افزايش تقسيم ياختهدهند ) هورمون افزايش2
  ) امكان ندارد محل توليد و ترشح يك هورمون به خون در دو غدة متفاوت باشد.3
  تواند دفع آب از طريق ادرار را كاهش دهد. هاي عصبي هيپوتاالموس مي ) افزايش فعاليت برخي ياخته4

 است؟ صحيحچند مورد زير  - 90

 »شود. هايي در ناحية گردن كه از نماي جلويي قابل مشاهده نيستند، سبب .............. مي شحات غدهكاهش تر«

 ب) افزايش استحكام استخوان    در بدن Dالف) كاهش توليد ويتامين 

  تونين د) كاهش ترشح كلسي  ج) افزايش غلظت كلسيم در سياهرگ باب
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

 ده ......... همگي بر ......... مؤثرند. شده از غ ترشحهاي  هورمون - 91

  هاي استخوان فعاليت ياخته - ) تيروئيد2    ها نحوه مقابله با تنش - ) فوق كليه1
  ريز فعاليت غدد برون - ) هيپوفيز پسين4    ريز غدد درون - ) هيپوفيز پيشين3

 ، ...............در بدن انسان سالم و بالغ، هر نوع هورموني كه در تنظيم تعادل آب بدن نقش دارد - 92
 شود اي وارد مي ) تحت اثر تغيير فشار اسمزي خون از غشاي ياختة سازندة خود به مايع بين ياخته1
  شود كه داراي غشاي پايه در سطح زيرين خود هستند. هايي ترشح مي ) قطعاً از ياخته2
  شود. ها در مركز تنظيم خواب بدن، ترشح مي ) فقط در پي تحريك برخي گيرنده3
  شود. هايي در دستگاه عصبي مركزي توليد و ترشح مي ) توسط ياخته4

  كند؟ چند مورد عبارت زير را به طور مناسب كامل مي - 93
 »شود تا . . . .كاهش يابد. در انسان، كاهش غيرطبيعي هورمون . . . . سبب مي«

  ها  رديزهبازجذب كلسيم در گ - ب) غدد پاراتيروئيد      فشاراسمزي ادرار - الف) ضد ادراري 
    غلظت سديم در ادرار - د) آلدوسترون   ها به درون گرديزه +Hترشح  - ج) انسولين 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
    . . . .  ديابتديابت . . . . برخالف  - 94

 دهد.  ريز رخ مي مزه، به علت عدم عملكرد صحيح دستگاه درون بي –) شيرين 1
  تواند با كاهش عالئم همراه باشد.  هاي طوالني مدت مي نوع دو، در تنش –) نوع يك 2
  شود.  نوع يك، در صورت عدم درمان منجر به اغماء و مرگ مي –) نوع دو 3
  روند. هاي جزاير النگرهانس از بين مي نوع دو، همة ياخته –) نوع يك 4

ww
w.
ka
no
on
.ir



   12: ةصفح  يازدهم تجربي عمومي  99عيدانه نوروز  آزمون 
 
 

    نمك و ليزوزيم قطعاً صحيح است؟  حاويكدام گزينه دربارة ترشحات  - 95
  ت پوششي تماس مستقيم دارند. هاي مردة باف ) با سطح ياخته1
  برند.  زاي سطح پوست را از بين مي هاي بيماري ) باكتري2
  كنند. شوند محافظت مي هايي كه مستقيماً توسط مايع زالليه تغذيه مي ) از ياخته3
  رسند.  ريز به سطح بدن مي هاي ترشحي غدد برون ) از طريق مجرايي، از ياخته4

هاي انگلي افزايش پيدا  ها در خون، به دنبال بيماري ناشي از كرم مربوط به دومين خط دفاعي كه تعداد آن فيدسهاي  در بدن انسان، گويچه - 96
   اي دارند؟  كنند، چه مشخصه مي

  باشند.  هاي روشن ريز در سيتوپالسم خود مي ) داراي هستة دو قسمتي دمبلي شكل با دانه1
  يابد.  ها افزايش مي اي آن يماري زا، مساحت غشاي ياختهها، در پي حمله به عامل ب ) برخالف نوتروفيل2
  شوند.  ) با ترشح هيستامين موجب افزايش جريان خون و تورم و قرمزي در محل آسيب مي3
  كنند.  هاي خوني عبور  توانند از طريق تراگذري از ديوارة مويرگ هاي انگلي خارج از خون مي خواري كرم ) براي بيگانه4

     كند؟ زير را به درستي كامل مي عبارتوارد زير چند مورد از م - 97
  »هاي ..... بدن امكان پذير است. به طور طبيعي، توليد ..... فقط در ياخته«

  سالم –اينترفرون نوع دو  *
  سالم –* پرفورين         
  سالم –* هيستامين         
  آسيب ديده – I* اينترفرون نوع         

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

گردند، پس از تكثير تعدادي ياخته را به وجود  بار با يك پادگن ويژه مواجه مي موجود در طحال، وقتي براي نخستين B هاي لنفوسيتنسان، در ا - 98
    هاي حاصل از اين تقسيم، كدام است؟  آورند. ويژگي مشترك همه اين ياخته مي

    اي دارند كه كامال در بخش مركزي ياخته قرار گرفته است. ) هسته1
  ها متصل گردند. توانند مستقيماً به پادگن نمايند كه مي هايي توليد مي ) مولكول2
  ها اتصال يابند. ها يا بازوفيل توانند به ماستوسيت سازند كه مي هايي را مي ) پروتئين3
  شوند. كنند كه به طور آزاد در خون، لنف و بافت يافت مي هايي ايجاد مي ) مولكول4

    . . .   B هاي لنفوسيت.   . . Tهاي  لنفوسيت - 99
  باشند. هاي سرطاني نمي قادر به شناسايي ياخته - برخالف )1
 شوند. هاي خاطره حاصل مي در اولين برخورد با پادگن، از تكثير لنفوسيت - ) همانند 2

  خوارها را افزايش دهند.  توانند فعاليت درشت مي - برخالف )3
 هستند.  سم بدون دانههاي سفيدي با سيتوپال گويچه –همانند  )4

  دستگاه ايمني انسان صحيح است؟  چند مورد از موارد زير در مورد در نيروهاي واكنش سريع - 100
  ها در جاي جاي بدن حضور دارند.  الف) همانند ماستوسيت

  پردازند.  خاطره به شناسايي ياخته بيگانه مي Tب) همانند لنفوسيت 
  هاي روشن دارند.  دانهها، سيتوپالسم با  ج) همانند ائوزينوفيل
  ها، فاقد مواد دفاعي هستند. د) برخالف ائوزينوفيل

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  


