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درسزمانمدرسه

یخدبیر مبحثتار

شماره آزمون

نام و نام خانوادگی

کدام گزینه به درستی بیان شده است؟1

سطح تماس عدسی با زاللیه، بیشتر از سطح تماس آن با زجاجیه است. (1

یاخته های استوانه ای نسبت به مخروطی، حساسیت کمتری به نور دارند. (2

ماهیچه های مژگانی با تماس مستقیم به عدسی چشم، تحدب آن را تغ�ر می دهند. (3

در هنگام دیدن اشیای نزدیک، مصرف ATP توسط ماهیچه های مژگانی بیشتر می شود. (4

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 3 1397

کدام گزینه دربارۀ هر نوع گیرندۀ حسی سالم در بدن انسان صحیح است؟2

پیام های حسی را از طریق ریشه پشتی نخاع به دستگاه عصبی مرکزی می فرستد. (1

تحت تأثیر محرک، می تواند نفوذپذیری غشای خود نسبت به یون ها را تغ�ر دهد. (2

پس از تولید پیام عصبی آن را به تاالموس ارسال می کند. (3

بخشی از یک یاختۀ عصبی تمایز یافته است. (4

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 3 1397

یاخته های استوانه ای موجود در شبکیۀ چشم انسان سالم، ............3

دارای حساسیت نوری بیشتری نسبت به یاخته های مخروطی هستند. (1

ازطریق بخش استوانه ای شکل خود با یاخته های عصبی شبکیه ارتباط برقرار می کنند. (2

دیدن رنگ ها و جزئیات ظریف اشیاء را با تولید پیام الکتریکی امکان پذیر می کنند. (3

در نور کم تحریک شده و درنتیجۀ تحریک آن تصاویر دقیقی از جزئیات اجسام تولید می شود. (4

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 3 1398

چند مورد زیر در ملخ وجود دارد؟4

الف) راست روده                   ب) چشم مرکب                  ج) گرۀ عصبی           د) طناب عصبی شکمی

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

گزینه دو علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره ۶ تابستان 1398
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بعضی از یاخته های ماهیچه ای موجود در داخل کرۀ چشم انسان، ............5

به کمک مایع شفاف جلوی عدسی چشم، تغذیه می شوند. (1

تحت تأثیر رشته های عصبی بخش پیکری دستگاه عصبی محیطی قرار می گیرند. (2

با انقباض خود باعث افزایش قطر عدسی و شل شدن تارهای آویزی متصل به عدسی می شوند. (3

دارای سارکومر و چندین هسته در ساختار خود هستند. (4

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 5 1398

در گوش انسان ............6

شاخۀ حلزونی عصب گوش برخالف شاخۀ دهلیزی، مجموعه ای از آکسون ها است. (1

در مجاری نیم  دایره برخالف بخش حلزونی، گیرنده های مژک دار وجود دارد. (2

حرکت مادۀ ژالتینی در مجاری نیم دایره همانند بخش حلزونی، باعث ایجاد پیام می شود. (3

مایع درون مجاری نیم دایره همانند بخش حلزونی، با اصوات به حرکت درمی آید. (4

گزینه دو علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 1 تابستان 1398

در رابطه با تشریح چشم گاو، کدام گزینه نادرست است؟7

بعد از برداشتن عدسی، مایع زاللیه کامًال شفاف نیست. (1

ماهیچه های صاف عنبیه و اجسام مژکی، میزان نور ورودی به چشم را تنظیم می کنند. (2

مادۀ شفاف ژله ای در اطراف عدسی خارج شده است از چشم زجاجیه است. (3

همواره آن طرفی از چشم که پهن تر است به سمت بینی قرار می گیرد. (4

گزینه دو علوم تجربی سوم آزمون شماره 5 1396

کدام گزینه نمی تواند از ویژگی های جانوری باشد که غذای توبره واش است؟8

وجود گیرنده های شیمیایی تشخیص مزه در موهای حسی روی پا (1

دارای لنف در مویرگ ها و گیرندۀ پرتوهای فروسرخ (2

دارای چشم مرکب با تعداد زیادی واحد مستقل بینایی (3

وجود پردۀ صماخ در پاهای جلویی برای دریافت صدا (4

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 4 1397

چند مورد از موارد زیر دربارۀ بیماری آستیگماتیسم به درستی بیان نشده است؟9

الف) در این بیماری سطح عدسی و قرنیه، کامًال صاف و کروی نیست.

ب) پرتوهای نور به طور منظم به هم می رسند، ولی روی یک نقطه از شبکیه متمرکز نمی شوند.

ج) بدون عینک تصویر روی شبکیه این افراد تشکیل نمی شود.

د) برای اصالح دید، از عینکی استفاده می کنند که عدسی آن، عدم یکنواختی انحنای عدسی و قرنیه را جبران می کند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 5 1397
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کدام گزینه درمورد خط جانبی ماهی ها درست است؟10

آسه گیرنده های مکانیکی موجود در آن، پیام های عصبی ایجادشده را به سوی دستگاه عصبی مرکزی ارسال می کند. (1

هر گیرندۀ مکانیکی درون کانال زیر پوست، چندین مژک دارد که اندازۀ آن ها باهم برابر است. (2

گیرنده های موجود در خط جانبی در تماس با یاخته های پشتیبان هستند. (3

هر گیرندۀ مکانیکی خط جانبی پیام حسی را تنها به یک رشتۀ عصبی انتقال می دهد. (4

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 5 1398

بینایی شخصی که مبتال به بیماری ............. است با عینک همگرا اصالح شده است. در این فرد تصویر اجسام دور بدون عینک، ............. شبکیه11

تشکیل می شود.

نزدیک بینی - روی (2 نزدیک بینی - جلوی (1

دوربینی - جلوی (4 دوربینی - روی (3

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 10 1397

چند مورد جملۀ مقابل را به صورت صحیح کامل می کند؟ اولین بخش از چشم که باعث همگرایی می شود ............ .12

الف- در سطح خود دارای آنزیم تخریب کنندۀ دیوارۀ باکتری است.

ب- با تغ�ر خود می تواند منجر به عمل تطابق شود.

ج- می تواند باعث عدم تمرکز پرتوهای نور بر روی یک نقطۀ شبکیه شود.

د- توسط مایعی شفاف تغذیه می شود که از عروق خونی منشأ گرفته است.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

قلمچی علوم تجربی چهارم آزمون شماره 2 1393

کدام عبارت دربارۀ گیرنده های حسی در جانوران صحیح است؟13

گیرنده های فروسرخ موجود در چشم مار زنگی به او توانایی شکار در تاریکی را می دهد. (1

لرزش پردۀ صماخ روی پاهای جلویی جیرجیرک مستقیمًا گیرنده های مکانیکی را تحریک می کند. (2

گیرندۀ شیمیایی موجود در روی پاهای مگس فاقد جسم سلولی و آکسون است و در موهای حسی روی پا تجمع می یابد. (3

ماهی ها به کمک مژک های هم اندازه در گیرنده های خط جانبی خود به وجود اجسام و جانوران دیگر پی می برند. (4

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 5 1397

چند مورد دربارۀ گوش انسان به درستی بیان شده است؟14

الف) گیرنده های موجود در مجاری نیم دایره و بخش حلزونی از نوع مکانیکی هستند.

ب) تمام قسمت های گوش میانی و مجرای شنوایی با استخوان گیجگاهی محافظت می شود.

ج) پردۀ صماخ به کف استخوان رکابی متصل شده و با گوش میانی ارتباط دارد.

د) پردۀ صماخ انسان همانند پردۀ صماخ جیرجیرک با امواج صوتی به لرزش درمی آید.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

گزینه دو علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 4 تابستان 1398
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کدام عبارت جملۀ "در چشم انسان ............" را به نادرستی تکمیل می کند؟15

هنگام برخورد نور به شبکیه، ویتامین A درون گیرنده ها شروع به تجزیه شدن می کند. (1

هنگام دیدن اجسام نزدیک، ماهیچه های مژگانی گلوکز بیشتری مصرف می کنند. (2

به علت انحنای قرنیه، پرتوهای نوری پس از عبور از آن همگرا می شوند. (3

در محل خروج عصب بینایی، انواع یاخته های خونی را می توان یافت. (4

گزینه دو علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره ۶ تابستان 1398

چند مورد عبارت زیر را به نادرستی کامل می کند؟16

"گیرنده های بویایی انسان، ............"

الف) یاخته های عصبی تاژک دار هستند.

ب) پیام را با دارینه های خود به مخ می برند.

ج) قبل از پیاز بویایی، سیناپس می دهند.

د) پیام بویایی را به تاالموس ها می برند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 4 1397

عصب شنوایی گوش انسان ............ عصب تعادلی گوش ............17

ن در مادۀ زمینه ای احاطه شده است. برخالف - اجتماعی از یک نوع رشتۀ عصبی است که توسط بافت دارای رشته های کالژ (1

همانند - در پی خم شدن مژک های گیرنده، پیام عصبی حسی را ازطریق دندریت به مراکزی در باالی ساقۀ مغز منتقل می کند. (2

همانند - پیام های عصبی تولیدشده را به تاالموس ها می برند تا پردازش اولیه صورت بگیرد. (3

برخالف - پیام عصبی حسی را به مرکزی از مغز که در پشت بطن چهارم قرار دارد، منتقل می کند. (4

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 8 1398

کدام عبارت در مورد عنبیۀ انسان درست است؟18

ماهیچه های حلقوی آن در نور کم، منقبض می شوند. (1

با ورود از جای تاریک به مکان روشن، عصب سمپاتیک آن فعال می شود. (2

ماهیچه های شعاعی آن توسط اعصاب سمپاتیک منقبض می شوند. (3

اعصاب پاراسمپاتیک با ماهیچه های گشادکنندۀ مردمک سیناپس برقرار می کنند. (4

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 2 1397

کدام عبارت زیر صحیح نیست؟19

عمقی ترین گیرندۀ حسی پوست، نوعی گیرندۀ تماسی بوده که در بین یاخته های بافت پیوندی قرار دارند. (1

در پی تحریک گیرندۀ حسی در پوست، کانال های دریچه دار سدیمی باز شده و سدیم به یاخته وارد می شود. (2

الکتیک اسید می تواند باعث ایجاد آسیب بافتی و تحریک گیرنده های درد شود. (3

هر گیرندۀ حسی موجود در پوست، اطالعات دریافتی را ازطریق ریشۀ پشتی به نخاع منتقل می کند. (4

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 3 1397
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چند مورد دربارۀ چشم انسان درست است؟20

الف) تحدب بیشتر عدسی به سمت زجاجیه است.

ب) جهت عبور نور در عرض شبکیه، عکس جهت حرکت پیام عصبی در آن است.

ج) در افراد نزدیک بین تصویر اجسام دور در زجاجیه متمرکز می شود.

د) دوربینی را برخالف نزدیک بینی با عدسی همگرا درمان می کنند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 2 1397

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟21

"در یک انسان ایستاده، ............ نسبت به ............ در سطح باالتری قرار دارد."

حلزون گوش - عصب تعادلی (2 استخوان رکابی - استخوان چکشی (1

عصب خروجی از بخش دهلیزی - عصب شنوایی (4 دریچه بیضی - مجاری نیم دایره (3

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 5 1397

شکل زیر، ساختار خط جانبی در ماهی را نشان می دهد. کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟22

"بخش شماره ............، معادل ساختاری در ............ است که فقط ............"

۳ - بافت عصبی انسان - می تواند در حفظ هم ایستایی مایع اطراف نورون ها نقش داشته باشد. (1

۱ - حلزون گوش انسان - در تماس با مایع درون حلزونی گوش قرار دارد. (2

۲ - بخش دهلیزی گوش انسان - در بخش های متسع انتهای مجاری نیم دایره مشاهده می شود. (3

۴ - گیرنده های شیمیایی در موهای حسی روی پای مگس - ازطریق طناب عصبی پشتی، پیام عصبی را به مغز ارسال (4

می کند.

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 4 1398

می توان گفت ............23

با برخورد نور به شبکیه واکنش هایی به راه می افتد که منجر به تولید پیام عصبی شده و به دنبال آن مادۀ حساس به نور تجزیه می شود. (1

با برخورد نور به شبکیه، در گیرنده های نوری، ویتامین A تجزیه می شود. (2

کیاسمای بینایی نسبت به تاالموس به چشم نزدیک تر است. (3

پیام های بینایی هر چشم فقط از یک تاالموس عبور می کند. (4

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 3 1397

کدام یک از عبارت های زیر در ارتباط با حفرۀ بینی صحیح است؟24

هر یاختۀ موجود در سقف حفرۀ بینی همواره در تماس با مولکول های بودار قرار می گیرد. (1

آکسون هر گیرندۀ مژک دار بدون تشکیل دادن سیناپس وارد پیاز بویایی می شود. (2

هر یاختۀ مژک دار، در پی برخورد با مولکول های بودار، نفوذپذیری غشای آن نسبت به برخی یون ها تغ�ر می کند. (3

هر یاختۀ مجاور یاختۀ سازندۀ مادۀ مخاطی، با ترشحات خود ناخالصی های هوا را به دام می اندازد. (4

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 4 1398

 پاسخ تشریحی را فقط پس از ارسال جواب به پشتیبان مربوطه دریافت می کنید .
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کدام گزینه نادرست است؟25

"باتوجه به شکل زیر، بخش ............ معادل بخش ............ از مغز انسان است که ............"

شمارۀ A - ۱ - در پردازش پیام های حسی تولیدشده در گیرنده های بویایی انسان (1

نقش دارد.

شمارۀ E - ۲ - بزرگ ترین لوب مغز انسان است که در پردازش اطالعات گیرنده های (2

نوری نقش دارد.

شمارۀ D - ۳ - برای تنظیم حرکت و تعادل بدن در انسان از گیرنده های نوری (3

چشم اطالعات دریافت می کند.

شمارۀ B - ۵ - برخالف بخش شمارۀ ۴، جزئی از مغز جانور است و در تنظیم (4

فعالیت قلب نقش دارد.

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 8 1398

کدام گزینه، درست است؟26

مخچه در ماهی برخالف انسان، در سطح باالتری نسبت به لوب های بویایی واقع است. (1

هر پای جیرجیرک که دارای پردۀ صماخ است، برخالف محفظۀ هوا، دارای گیرندۀ امواج صوتی است. (2

از هر منفذ كانال خط جانبی ماهی یک عصب خارج می شود. (3

فاصلۀ محل گیرنده های فروسرخ مار زنگی از هم بیشتر از فاصلۀ دو چشم مار از هم است. (4

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 3 تابستان 1398

گیرنده های ............ وجود دارند، می توانند ............27

شیمیایی که در موهای حسی پای مگس - به کمک مژک، انواع مولکول ها را تشخیص دهند. (1

نوری که در برخی حشرات - تصویر کوچکی از بخشی از میدان بینایی را ایجاد کنند. (2

مکانیکی که روی تعدادی از پاهای جیرجیرک - در اثر لرزش پردۀ صماخ، تحریک شوند. (3

نوری که در برخی حشرات - پرتوهای فروسرخ را نیز دریافت کنند. (4

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 4 1398

باتوجه به شکل زیر، کدام گزینه درست است؟28

"الف" مجموعه ای از آکسون ها و دندریت ها است. (1

هنگام تشریح، بخش "ب" در سطح پشتی مغز دیده می شود. (2

در "ج" می تواند پردازش اولیۀ پیام های بینایی انجام شود. (3

در بخش "د" فقط پردازش پیام های حسی چشم چپ انجام می شود. (4

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 3 1397

 پاسخ تشریحی را فقط پس از ارسال جواب به پشتیبان مربوطه دریافت می کنید .
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چند مورد از موارد زیر به درستی بیان نشده اند؟29

الف) گیرنده های دمایی و گیرنده های حساس به کاهش اکسیژن در دیوارۀ رگی حاوی خون تیره یافت می شوند.

ب) پتانسیل عمل ایجاد شده در پوشش پیوندی گیرندۀ فشار به دستگاه عصبی مرکزی ارسال می شود.

ج) سازش هر گیرنده قطعًا با عدم ارسال پیام عصبی همراه است.

د) گیرنده های حس پیکری فقط در پوست، ماهیچه های اسکلتی و زردپی های بدن انسان وجود دارند.

3 (2 4 (1

1 (4 2 (3

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 3 1397

جانور دارای گیرندۀ حسی شکل زیر، ............30

دو محیط شفاف در هر گیرنده نوری خود دارد. (1

دارای یک برجستگی در بخش جلویی طناب عصبی پشتی خود است. (2

ساختاری تنفسی دارد که فقط ازطریق یک منفذ با بیرون ارتباط دارد. (3

یون های پتاسیم و کلر را از همولنف به لوله های مالپیگی ترشح می کند. (4

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 4 1397

گیرندۀ ............ گیرندۀ ............31

دمایی همانند - تماسی، می تواند در پوست قرار گیرد. (1

فشار همانند - درد، دارای پوششی از بافت پیوندی است. (2

حس وضعیت برخالف - تماسی، مکانیکی محسوب می شود. (3

دمایی برخالف - درد، در دیوارۀ سرخرگ قرار دارد. (4

گزینه دو علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 1 تابستان 1398

کدام یک از گزینه های زیر نادرست است؟32

در پی ارتعاش پردۀ صماخ، پیام عصبی حسی در بخش تعادلی گوش تولید نمی شود. (1

استخوان گیجگاهی از گوش میانی و درونی محافظت می کند. (2

مجرای شنوایی در یکسان سازی فشار هوا در دو طرف پردۀ صماخ و لرزش صحیح آن نقش دارد. (3

شیپور استاش بين حلق و بخشی از گوش که دارای سه استخوان کوچک است، ارتباط برقرار می کند. (4

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 3 1398

 پاسخ تشریحی را فقط پس از ارسال جواب به پشتیبان مربوطه دریافت می کنید .
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در انسان سالم و بالغ، هر گیرندۀ حسی مژک داری که ............، قطعًا ............33

با مولکول های شیمیایی تحریک می شود - دارای دندریت و آکسون است. (1

دارای جسم یاخته ای است - در سقف حفرۀ بینی مستقر شده است. (2

با یک محرک مکانیکی پیام عصبی ایجاد می کند - پیامی به مخچه ارسال می کند. (3

مژک های آن با مایعی در تماس است - نوعی گیرندۀ مکانیکی است. (4

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 5 1397

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب تکمیل می کند؟34

"در شکل زیر، بخش شمارۀ ............، معادل بخشی از دستگاه عصبی انسان است که ............"

۳ - جایگاه پردازش نهایی اطالعات ورودی به مغز است. (1

1 - آکسون یاخته های عصبی مژک دار، در آن سیناپس برقرار می کند. (2

۴ - برای تنظیم وضعیت بدن و تعادل آن از نقاط مختلف بدن پیام دریافت (3

می کند.

2 - پیام های بینایی را پس از تقویت و پردازش اولیه به سمت نیمکرۀ مقابل (4

هدایت می کند.

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 4 1397

در مورد تشریح چشم گاو کدام عبارت صحیح است؟35

بخش پهن تِر قسمت شفافی که به تارهای آویزی متصل است، به سمت بینی واقع شده است. (1

فاصلۀ محل خروج عصب بینایی تا قرنیه، در باالی چشم کمتر از پا�ن چشم است. (2

از طریق عصب بینایی می توانیم چپ یا راست بودن چشم را تشخیص دهیم. (3

اجسام مژگانی به عدسی و عنبیه به طور مستقیم متصل نیستند. (4

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 5 1397

در رابطه با عصبی که پیام تولیدشده در یاخته های استوانه ای شبکیه چشم انسان را به مغز منتقل می کند، کدام عبارت زیر نادرست است؟36

در ساختار آن نمی توان یاخته های مخروطی و استوانه ای را مشاهده کرد. (1

جزئی از دستگاه عصبی محیطی بوده که پیام عصبی را جهت پردازش ابتدا به تاالموس ها منتقل می کند. (2

می تواند باعث تغ�ر فعالیت یاخته های مخروطی موجود در شبکیه شود. (3

فعالیت آن نمی تواند تحت تأثیر بیماری مالتیپل اسکلروزیس، مختل شود. (4

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 12 1397

محلی که عصب بینایی از شبکیۀ چشم انسان خارج می شود، ............37

محتوی گیرنده های نوری است. (2 فاقد یاخته های استوانه ای است. (1

در دقت و تیزبینی اهمیت دارد. (4 در امتداد محور نوری کرۀ چشم قرار دارد. (3

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 2 1397

 پاسخ تشریحی را فقط پس از ارسال جواب به پشتیبان مربوطه دریافت می کنید .
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کدام گزینه جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می نماید؟38

"به منظور ............ الزامًا ............"

تجزیه ماده حساس به نور - شکست نور توسط ساختاری انعطاف پذیر و متصل به تارهای آویزی اتفاق می افتد. (1

ساخت ماده حساس به نور - نوعی ویتامین محلول در چربی برای تولید آن نیاز است. (2

تحریک اغلب گیرنده های لکه زرد - اعصاب پاراسمپاتیک بر سمپاتیک غلبه دارند. (3

قطور شدن عدسی - انقباض گروهی از ماهیچه های در امتداد مشیمیه صورت می گیرد. (4

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 4 تابستان 1398

باتوجه به شکل زیر، چند مورد عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟39

"بخش ............ بخش ............، ............ را دارد."

* ب، برخالف - شمارۀ ۲ - قابلیت هدایت پیام عصبی به کمک کانال های دریچه دار غشای خود

* ج، برخالف - شمارۀ 3 - قابلیت انتقال پیام عصبی تولیدشده در خود به جسم یاخته ای خود

* ج، همانند - شمارۀ ۱ - زوائد رشته مانندی است که درون منفذی قرار دارد و توانایی اتصال به

مولکول های شیمیایی

* الف، همانند - شمارۀ ۴ - به کمک کانال های پروتئینی موجود در غشا، قابلیت ارسال پیام عصبی حسی

به دستگاه عصبی مرکزی

1 (1

2 (2

3 (3

4 (4

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 12 1398

در هر جانور طبیعی دارای ............ قطعًا ............40

چشم مرکب - گیرنده های نوری، پرتو فرابنفش را تشخیص می دهند. (1

عدسی در چشم خود - مغز، از دو گره به هم جوش خورده تشکیل شده است. (2

پردۀ صماخ - گیرنده های مکانیکی به این پرده متصل اند. (3

خط جانبی - طناب عصبی پشتی وجود دارد. (4

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 3 1397

کدام گزینه دربارۀ شکل زیر نادرست است؟41

"الف" نوعی بافت پیوندی است. (1

فضای درون "ب" پر از مایع است. (2

"ج" دارای گیرندۀ مکانیکی است. (3

"د" از استخوان های گوش درونی است. (4

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 4 1397

 پاسخ تشریحی را فقط پس از ارسال جواب به پشتیبان مربوطه دریافت می کنید .
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گیرندۀ ............ در ............ نمی تواند وجود داشته باشد.42

شیمیایی - مگس (2 فرابنفش - مار زنگی (1

مکانیکی صدا - جیرجیرک (4 مکانیکی - ماهی (3

گزینه دو علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 4 تابستان 1398

چند مورد از موارد زیر عبارت زیر را به در ستی تکمیل می کند؟43

"در شکل زیر که مربوط به مغز ماهی است، بخش ............ معادل بخشی از مغز انسان است که ............"

الف) A - پیام های عصبی تولیدشده در گیرنده های استوانه ای و مخروطی سرانجام به آن وارد

می شوند.

ب) B - پیام های عصبی گروهی از گیرنده های مکانیکی مژک دار سرانجام به آن وارد می شوند.

ج) C - قسمت قشری آن با سامانۀ لیمبیک ارتباط دارد.

د) D - جزئی از ساقۀ مغز است و در انعکاس عطسه نقش دارد.

1 (1

2 (2

3 (3

4 (4

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 5 1397

کدام گزینه دربارۀ هر گیرندۀ مژک دار موجود در بخش تعادلی گوش درونی، صحیح است؟44

در البه الی یاخته های بافت پوششی چند الیه قرار دارد. (1

در سراسر مجاری نیم دایره ای پراکنده اند. (2

در سطح هریک از این گیرنده ها چندین مژک با طول متفاوت وجود دارد. (3

برخورد جریان مایع به مژک های گیرنده ها، آن ها را تحریک می کند. (4

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 3 1397

محلی که عصب بینایی از شبکیۀ چشم انسان خارج می شود، ............45

محتوی گیرنده های نوری است. (2 فاقد یاخته های استوانه ای است. (1

در دقت و تیزبینی نقش دارد. (4 در امتداد محور نوری کرۀ چشم قرار دارد. (3

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 2 1398

کدام عبارت زیر، درست است؟46

آکسون های گیرنده های بویایی و بینایی، عصب بویایی و بینایی را تشکیل می دهند. (1

اختالف تعداد یاخته های پشتیبان و گیرنده های چشایی در جوانه های چشایی دهان می تواند، به اندازۀ نصف تعداد گره های عصبی مغز پالناریا (2

باشد.

استخوانی از گوش میانی که در ساختار خود حفره دارد با دو استخوان کوچک دیگر این بخش از گوش، مفصل شده است. (3

قطورترین استخوان گوش میانی، با بخش نازک استخوان سندانی، مفصل تشکیل داده است. (4

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 2 تابستان 1398

 پاسخ تشریحی را فقط پس از ارسال جواب به پشتیبان مربوطه دریافت می کنید .
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چند مورد عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟47

"گیرندۀ بویایی انسان مانند گیرندۀ ............"

الف) تعادلی، دارای مژک است.

ب) فشار، بخشی از بافت عصبی است.

ج) چشایی، نوعی گیرندۀ شیمیایی است.

د) درد، فاقد پوشش پیوندی است.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

گزینه دو علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 3 1397

به دنبال اینکه پوست انسان در معرض سرما یا گرمای شدید قرار گیرد، کدام گزینۀ زیر ممکن است اتفاق بیفتد؟48

ورود گروهی از یون ها توسط پروتئین های کانالی از مایع بین  یاخته ای به دندریت گیرندۀ سرما در سرمای شدید با مصرف انرژی زیستی (1

خروج گروهی از یون ها از دندریت گیرندۀ درد به مایع بین  یاخته ای در گرمای شدید (2

بسته بودن کانال های نشتی سدیمی و پتاسیمی در دندریت گیرندۀ سرما (3

عدم مصرف ATP توسط پمپ سدیم- پتاسیم در گیرندۀ دمایی گرما (4

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 8 1398

کدام گزینۀ زیر نادرست است؟49

در سقف حفرۀ بینی انسان همانند موهای حسی روی پاهای مگس، مولکول های شیمیایی مستقیمًا به قسمتی از نورون متصل می شوند. (1

در بدن ماهی ها، پیام های عصبی تولیدشده در یاخته های مژکدار ازطریق عصب موجود در کانال جانبی به دستگاه عصبی مرکزی منتقل (2

می شوند.

زنبورعسل، تصاویر موزا�کی را با استفاده از یکپارچه کردن اطالعات گیرنده های نوری تک هسته ای، ایجاد می کند. (3

یاخته های مژکدار موجود در بخش حلزونی همانند مجاری نیم دایرۀ گوش، در پی حرکت مایع اطراف خود تحریک می شوند. (4

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 8 1397

در بخش عقبی کرۀ چشم انسان سالم، خارجی ترین الیه ............ داخلی ترین الیه ............50

برخالف - با ماده ای ژله ای و شفاف در تماس است. (1

برخالف - با عضالت اسکلتی ارادی در تماس است. (2

همانند - دارای ساختار عصبی با توانایی تولید انرژی زیستی است. (3

همانند - بسیار نازک و رنگدانه دار است. (4

قلمچی علوم تجربی یازدهم آزمون شماره 3 1398

 پاسخ تشریحی را فقط پس از ارسال جواب به پشتیبان مربوطه دریافت می کنید .
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