


                                                                          شمارءه صفحه

پاسخ نامه آزمون  نوبت   

31  3 اول	 آزمون	شمارءه	1	)طبقه	بندی	شده(		

31  6 اول	 آزمون	شمارءه	2	)طبقه	بندی	شده(	

32  9 اول	 آزمون	شمارءه	3	)طبقه	بندی	نشده(	

32  11 اول	 آزمون	شمارءه	4	)طبقه	بندی	نشده(	

33  13 دوم	 آزمون	شمارءه	5	)طبقه	بندی	شده(	

33  15 دوم	 آزمون	شمارءه	6	)طبقه	بندی	شده(	

34  17 دوم	 آزمون	شمارءه	7	)طبقه	بندی	شده(	

34  20 دوم	 آزمون	شمارءه	8	)طبقه	بندی	شده(	

35  23 دوم	 آزمون	شمارءه	9	)طبقه	بندی	نشده(	

36  25 دوم	 آزمون	شمارءه	10	)طبقه	بندی	نشده(	

36  27 دوم	 آزمون	شمارءه	11	)طبقه	بندی	نشده(	

37  29 دوم	 آزمون	شمارءه	12	)طبقه	بندی	نشده(	

38 درس نامءه توپ برای شب امتحان   

کتاب	شب	امتحان	زیست شناسی )2( یازدهم	از	4	قسمت	اصلی	تشکیل	شده	است	که	به	صورت	زیر	است:
1- آزمون های نوبت اول:	آزمون	های	شمارءه	1	تا	4	این	کتاب	مربوط	به	مباحث	نوبت	اول	است	که	خودش	به	دو	قسمت	تقسیم	می	شود:

الف( آزمون های طبقه بندی شده:	آزمون	های	شمارءه	1	و	2	را	فصل	به	فصل	طبقه	بندی	کرده	ایم؛	بنابراین	شما	به	راحتی	می	توانید	پس	از	خواندن	

هر	فصل	از	درس	نامه	تعدادی	سؤال	را	بررسی	کنید.	حواستان	باشد	این	آزمون	ها	هم،	20	نمره	ای	و	مثل	یک	آزمون	کامل	هستند.	در	کنار	سؤال	های	
این	آزمون	ها	نکات مشاوره ای	نوشته	ایم.	این	نکات	به	شما	در	درس	خواندن	قبل	از	امتحان	و	پاسخگویی	به	آزمون	در	زمان	امتحان	کمک	می	کند.

ب( آزمون های طبقه بندی نشده: آزمون	های	شمارءه	3	و	4	را	طبقه	بندی	نکرده	ایم	تا	دو	آزمون	نوبت	اول	مشابه	آزمونی	را	که	معلمتان	از	شما	خواهد	گرفت،	ببینید.	
2- آزمون های نوبت دوم:	آزمون	های	شمارءه	5	تا	12	از	کل	کتاب	و	مطابق	امتحان	پایان	سال	طرح	شده	اند.	این	قسمت	هم،	خودش	به	2	بخش	تقسیم	می	شود:

الف( آزمون های طبقه بندی شده:	آزمون	های	شمارءه	5	تا	8	را	که	برای	نوبت	دوم	طرح	شده	اند	هم	طبقه	بندی	کرده	ایم.	با	این	کار	باز	هم	می	توانید	

پس	از	خواندن	هر	فصل	تعدادی	سؤال	مرتبط	را	پاسخ	دهید.	هر	کدام	از	این	آزمون	ها	هم،	20	نمره	دارند؛	در	واقع	در	این	بخش،	شما	4	آزمون	کامل	
را	می	بینید.	این	آزمون	ها	هم	نکات مشاوره ای	دارند.

ب( آزمون های طبقه بندی نشده:	آزمون	های	شمارءه	9	تا	12	را	طبقه	بندی	نکرده	ایم؛	پس،	در	این	بخش	با	4	آزمون	نوبت	دوم،	مشابِه	آزمون	پایان	

سال	معلمتان	مواجه	خواهید	شد.	
3- پاسخ نامءه تشریحی آزمون ها: در	پاسخ	تشریحی	آزمون	ها،	همءه	آن	چه	را	که	شما	باید	در	امتحان	بنویسید	تا	نمرءه	کامل	کسب	کنید،	برایتان	نوشته	ایم.

	در	این	قسمت،	همءه	آن	چه	را	 4- درس نامءه کامل شب امتحانی:	این	قسمت،	برگ	برندءه	شما	نسبت	به	کسانی	است	که	این	کتاب	را	نمی	خوانند	

که	شما	برای	گرفتن	نمرءه	عالی	در	امتحان	زیست	شناسی	)2(	نیاز	دارید،	در	23	صفحه	آورده	ایم،	بخوانید	و	لذتش	را	ببرید!	



















kheilisabz.comمدت آزمون: 75 دقیقهرشته: علوم تجربیزیست شناسی )2(

نمرهنوبت اول پایءه یازدهم دورءه متوسطءه دومردیف

0/5بافت عصبی از چه نوع یاخته هایی تشکیل شده است؟ نام ببرید.1

در هر یک از عبارت های زیر، از بین کلمه های داخل پرانتز، کلمءه صحیح را انتخاب  کرده و در پاسخ نامه بنویسید.2
الف( در حالت آرامش، مقدار یون های )سدیم/ پتاسیم( در بیرون غشای یاخته های عصبی زنده از داخل آن بیشتر است.

ب( از راه کانال های نشتی، یون های )پتاسیم/ سدیم( خارج و یون های )پتاسیم/ سدیم( به درون یاختءه عصبی وارد می شوند.
پ( هدایت پیام عصبی در رشته های عصبی میلین دار از رشته های بدون میلین هم قطر )کندتر/ سریع تر( است.

ت( ناقل عصبی در )دندریت/ جسم یاخته ای( یاخته های عصبی ساخته و درون ریزکیسه ها ذخیره می شود.

1/25

1مادءه خاکستری و مادءه سفید عصبی، هر کدام از چه ساختاری تشکیل شده اند؟3

0/75جایگاه مغز میانی در ساقءه مغز کجا است؟ چه وظیفه ای بر عهده دارد؟4

با توجه به تشریح مغز و مشاهدءه سطح پشتی آن، کدام یک از توضیحات زیر درست و کدام نادرست هستند؟5
الف( رابط سه گوش، در زیر رابط پینه ای قرار دارد.

ب( فضای بطن های 1 و 2 مغز در بین دو رابط پینه ای و رابط سه گوش قرار دارد.
پ( اجسام مخطط، داخل بطن های 1 و 2 قرار دارند.

ت( شبکه های مویرگی ترشح کنندءه مایع مغزی ـ نخاعی درون بطن های 1 و 2 مغز قابل مشاهده نیستند.

1

اصطالحات زیر را تعریف کنید.6
الف( گیرندءه حسی

ب( مشیمیه
پ( کیاسمای بینایی

1

0/75گیرنده های حِس وضعیت در کدام بخش های بدن قرار دارند؟ نام ببرید.7

جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کنید.8
الف( در برخی افراد، علت نزدیک بینی و دوربینی، تغییر ............... چشم است.

ب( در فرد دوربین، کرءه چشم از اندازءه طبیعی ............... است و پرتوهای نور اجسام نزدیک در ............... شبکیه متمرکز می شوند.
پ( لرزش ...............، مایع درون حلزون را به لرزش درمی آورد.

1

1سه استخوان کوچک گوش را نام ببرید و محل قرارگیری آن ها را بنویسید.9

0/75ماهیچه های عنبیه از چه نوعی هستند و وظیفءه آن ها چیست؟10

موجود  سلول های  انواع  براساس  سؤال 
انواع  است.  شده  طرح  بافت  نوع  یک  در 
بافت  نوع  چهار  تشکیل دهندءه  سلول های 

اصیل جانوری را باید بلد باشیم.

سؤال  امتحاین،  سؤال های  بین  در  حتمن 
و  مناسب  لکمه های  انتخاب  به  مربوط 
بخش های  از  خایل  جای  دارای  سؤال های 
مختلف کتاب دریس خواهیم داشت. تعداد 
متن  به  تا  ببرید  باال  را  مرورتان  دفعات 

کتاب دریس مسلط باشید.

بخش های  تشکیل دهندءه  عصیب  مادءه  نوع 
ترتیب  و  مرکزی  عصیب  دستاگه  مختلف 
الیه ها را از داخل به خارج و خارج به داخل، 

حتمن مطالعه کنید.

 16 شلک  از  مشابه  سؤال های  و  سؤال  این 
جایاگه  بچه ها!  یم شوند.  مطرح  کتاب   11 صفحءه 
از  کدام  هر  وظایف  و  مغز  مختلف  بخش های 

آن ها خییل مهم هستند، خییل!

امتحاین  در هر  گذشته معمولن  در سال های 
مغز  تشریح  از  عصیب،  دستاگه  فصل  از 
پس  است،  شده  مطرح  سؤال  گوسفند 
به  گوسفند(  مغز  )تشریح   7 فعالیت  مطالعءه 

شدت توصیه یم شود!

بخیش  سه  یا  دو  سؤال  یک  معمول  طور  به 
برای تعریف های مهم و اصطالحات به اکر 
تا 1/5  با نمرءه 0/75  کتاب دریس  رفته در 

خواهیم داشت.

جایاگه، اسم و وظیفءه همءه انواع گیرنده های 
حیس بدن، مهم هستند.

ترتیب، عملکرد و اسم 3 استخوان کوچک 
طراحان  عالقءه  مورد  همیشه  میاین،  گوش 

عزیز بوده و خواهد بود!

عبور  مسیر  و  چشم  تشکیل دهندءه  الیه های 
خویب  به  را  چشم  شفاف  بخش های  از  نور 

یاد بگیرید.

3



kheilisabz.comمدت آزمون: 75 دقیقهرشته: علوم تجربیزیست شناسی )2(

نمرهنوبت اول پایءه یازدهم دورءه متوسطءه دومردیف

در شکل زیر، نام بخش های شماره گذاری شده را بنویسید. 11

 

1

کدام دو ماهیچءه زیر در یک سمت بدن انسان قرار دارند؟12
پ( سینه ای و سرینی ب( سه سر بازو و دو سر ران  الف( توام و چهار سر ران 

0/25

درست یا نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.13
الف( حشرات و حلزون ها دارای اسکلت بیرونی هستند.

ب( همءه ماهیچه های بدن هر دو نوع یاختءه تند و کند را دارند.
پ( با اتصال پروتئین های اکتین به میوزین و تغییر شکل آن، دو خط Z سارکومر به هم نزدیک می شوند.

ت( لغزیدن میوزین و اکتین در مجاورت هم به انرژی نیاز دارد.
ث( بخش صیقلی غضروف ها در اثر کارکرد زیاد تخریب می شود ولی بدن دوباره آن را ترمیم می کند.

ج( بین سنین 20 تا 50 سالگی، شدت تغییرات تراکم استخوان در مردان، بیشتر از زنان است.

1/5

0/75از عوامل پوکی استخوان، سه مورد را بنویسید.14

1دلیل ابتال به بیماری دیابت نوع II را بنویسید. 15

0/75نقش فرومون چیست؟ مثال بزنید.16

جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کنید.17
الف( غدءه اپی فیز در باالی ............... قرار دارد و هورمون ............... ترشح می کند.

ب( براساس نوع هورمون و نوع ...............، پیام پیک شیمیایی به عملکرد خاصی تفسیر می شود.
پ( بخش مرکزی غدءه فوق  کلیه ساختار ............... دارد.

ت( هورمون ............... زمانی که کلسیم در خوناب زیاد است، ترشح می شود و از برداشت کلسیم از استخوان ها جلوگیری می کند.
ث( دو هورمون ............... و ............... در زیرنهنج ساخته و در بخش پسین غدءه هیپوفیز ذخیره و ترشح می شوند.

1/25

این سؤال از شلک 9 فصل 3 مطرح شده است. جایاگه ماهیچه های 
قابل  شلک،  در  که  جایی  تا  بدن  پشیت  سطح  و  جلویی  سطح  در  بدن 

دیدن است، یم تواند مورد سؤال باشد.

عوامل ایجادکنندءه بیماری ها و عوارض نایش از آن ها را حفظ کنید.

بیماری های مطرح شده در کتاب،  ابتال به  مثل سؤال قبل، دالیل 
برای طراحان محترم مهم هستند!

تنها مطلب قابل توجه در ارتباط شیمیایی جانوران، همین فرومون 
است.

4



kheilisabz.comمدت آزمون: 75 دقیقهرشته: علوم تجربیزیست شناسی )2(

نمرهنوبت اول پایءه یازدهم دورءه متوسطءه دومردیف

0/5توضیح دهید بخش قشری غدءه فوق  کلیه چگونه به تنش های طوالنی مدت پاسخ می دهد؟18

هر یک از ویژگی های زیر مربوط به کدام نوع سلول دفاعی بدن است؟19
الف( بیگانه خواری که مادءه هیستامین دارد.

ب( بیگانه خواری که مواد دفاعی زیادی حمل نمی کند و چابک است.
پ( بیگانه خواری که قسمت هایی از میکروب را در سطح خود قرار داده به گره های لنفی نزدیک می رساند.

0/75

1دو مورد از وظایف درشت خوارها را بنویسید.20

در هر یک از عبارت های زیر، از بین کلمه های داخل پرانتز، کلمءه صحیح را انتخاب کرده و در پاسخ نامه بنویسید.21
الف( پروتئین های مکمل گروهی از پروتئین های )نامحلول/محلول( در خوناب اند و در فرد غیرآلوده )فعال/ غیرفعال( هستند.

ب( یاختءه کشندءه طبیعی در دفاع )اختصاصی/ غیراختصاصی( یاخته های سرطانی و آلوده به ویروس را از طریق ترشح پروتئین )پرفورین/ هیستامین( و 
ایجاد منفذ در غشای یاخته و واردکردن آنزیم به درون آن، از بین می برد.

پ( هر دو نوع لنفوسیت B و T در )تیموس/ مغز استخوان( تولید می شوند.
ت( پادتن ها از جنس پروتئین اند و هر پادتن )یک/ دو( جایگاه برای اتصال به آنتی ژن دارد.

1/25

1تراگذاری )دیاپدز( چه فرایندی است؟ در چه یاخته هایی دیده می شود؟22

جمع نمره موفق باشید   20

از آن ها  نایش  اثرات  و  که محل ترشح هورمون ها  نکنید  فراموش 
بسیار مهم هستند.

تعداد انواع سلول های دفایع در فصل پنجم زیاد هستند، آن ها را با 
دقت حفظ کنید و وظیفءه هر کدام را یاد بگیرید.

اسم دیگر سلول های دفایع را همان طور که در کتاب گفته شده، باید 
بلد باشیم، مثل درشت خوار یا ماکروفاژ.

5



kheilisabz.comمدت آزمون: 100 دقیقهرشته: علوم تجربیزیست شناسی )2(

نمرهنوبت دوم پایءه یازدهم دورءه متوسطءه دومردیف

0/5چه سلول هایی در بدن، یاختءه هدف هورمون های تیروئیدی هستند؟ دلیل آن را توضیح دهید.1

0/5غدءه لوزالمعده از چه بخش هایی تشکیل شده است؟ ترشحات هر کدام را نام ببرید.2

درست یا نادرست بودن عبارت های زیر را مشخص کنید.3
الف( همءه میکروب های سطح پوست انسان، در شرایط اسیدی از بین می روند.

ب( واکنش اولین خط دفاعی بدن، عمومی اما سریع است.
پ( یاخته های بیگانه خوار در مطالعءه مچنیکو بر روی الرو ستارءه دریایی کشف شدند.

ت( گویچه های سفید، توانایی خروج از خون را ندارند.
ث( در آستیگماتیسم، سطح عدسی یا عنبیه کامالً کروی و صاف نیست.

ج( میوءه سیب کاذب است، چون حاصل رشد نهنج می باشد.
چ( معموالً طول عمر درخت ها که سرالد پسین ندارند، از گیاهان علفی بیشتر است.

ح( داروین دریافت که دانه رست در صورتی به سمت نوِر یک جانبه خم می شود که نوک آن در برابر نور باشد.

2

1توضیح دهید روش تشکیل میوه های بدون دانه چگونه است؟ مثال بزنید.4

1دو روش عملکرد دفاعی پروتئین های مکمل را پس از فعال شدن توضیح دهید.5

0/75مولکول کراتین فسفات چه کاربردی در سلول دارد؟6

جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کنید.7
الف( پرتوهای نور  قرنیه  ...............  ...............  ...............  ...............  شبکیه

ب( ...............، پرتوهای نور را روی شبکیه و گیرنده های نوری آن متمرکز می کند.

1/25

الف( چرا به لپه ها، برگ های رویانی نیز گفته می شود؟8
ب( نقش پوستءه دانه چیست؟

پ( منظور از دانه رست چیست؟

1/75

هر یک از اصطالحات زیر را تعریف کنید.9
پ( زمین گرایی ب( گیاه بی تفاوت  الف( نورگرایی 

1/5

جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کنید.10
الف( نور، افزون بر نقشی که در ............... دارد، فرایندهای متفاوتی را در گیاهان تنظیم می کند.

ب( گیاه هنگامی گل می دهد که ............... که در جوانه قرار دارد، به ............... تبدیل شود.
پ( ............... در تجزیءه ذخایر رویان غالت نقش دارند.

ت( بخش پهن و باالی رحم به ............... متصل است و بخش باریک پایین رحم ............... نام دارد.
ث( در محل ............... میلین وجود ندارد و رشتءه عصبی با محیط بیرون از یاخته ارتباط دارد.

ج( ناقل عصبی پس از رسیدن به غشای یاختءه پس سیناپسی، به ............... متصل می شود.
چ( مرحلءه ............... بالفاصله پس از تشکیل دوک آغاز می شود و پوشش هسته از بین می رود.

ح( تومورهای نوع ............... رشدی کم دارند و یاخته های آن ها ............... نمی شوند.

2/75

1/5دو هورمون محرک غدد جنسی در مردان کدام است؟ نام ببرید و اثر هر کدام را بنویسید.11

با توجه به نمودار مقابل، بخش های مشخص شده را نام گذاری کنید.12

 

1
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kheilisabz.comمدت آزمون: 100 دقیقهرشته: علوم تجربیزیست شناسی )2(

نمرهنوبت دوم پایءه یازدهم دورءه متوسطءه دومردیف

الف( در انسان اووسیت اولیه، ثانویه و اووم از لحاظ کروموزومی با هم چه تفاوت هایی دارند؟13
ب( اولین جسم قطبی با دومین اجسام قطبی چه تفاوتی دارد؟

1

در ارتباط با عادت ماهیانه، به سؤال های زیر پاسخ دهید.14
الف( عادت ماهیانه چه زمانی آغاز می شود؟ چه موادی در قاعدگی دفع می شوند؟

ب( مهم ترین شاخص کارکرد صحیح دستگاه تولیدمثلی زن چیست؟

1

0/75ساقءه مغز از چه بخش هایی تشکیل شده است؟ به ترتیب از پایین به باال نام ببرید.15

شکل مقابل مربوط به مرحلءه ............... از تقسیم ............... سلولی است که دارای عدد کروموزومی ............... است.16

 

0/75

1فرایند تقسیم سیتوپالسم در سلول های جانوری چگونه است؟ توضیح دهید.17

جمع نمره موفق باشید   20
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یاختءه عصبی )نورون( و یاختءه پشتیبان )نوروگلیا(- 1
ب( پتاسیم ـ سدیم- 2 الف( سدیم  

ت( جسم یاخته ای پ( سریع تر  
مادءه خاکستری شامل جسم یاخته های عصبی و رشته های عصبی بدون میلین است.- 3

مادءه سفید شامل اجتماع رشته های میلین دار است.
در باالی پل مغزی قرار دارد./ یاخته های عصبی آن در فعالیت های مختلف از جمله - 4

شنوایی، بینایی و حرکت نقش دارند.
ت( نادرست- 5 پ( درست  ب( نادرست  الف( درست 
الف( یاخته یا بخشی از آن است که اثر محرک را دریافت کرده، می تواند آن را به - 6

پیام عصبی تبدیل کند.
ب( الیه ای رنگدانه دار و پر از مویرگ های خونی است که شبکیءه چشم را تغذیه می کند.
پ( محلی است که بخشی از آکسون های عصب بینایی یک چشم به نیمکرءه مخ مقابل می روند.

ماهیچه های اسکلتی، زردپی ها و کپسول پوشانندءه مفصل ها- 7
ب( کوچک تر/ پشت- 8 الف( همگرایی عدسی 

پ( دریچءه بیضی
به هم مفصل - 9 رکابی که  و  استخوان چکشی، سندانی  به داخل  از خارج  ترتیب  به 

شده اند./ درون گوش میانی و پشت پردءه صماخ قرار گرفته اند.
شعاعی، - 10 نوع  و  مردمک  تنگ کنندءه  حلقوی،  نوع  هستند./  صاف  ماهیچءه  نوع  از 

گشادکنندءه مردمک است.
4( درشت نی- 11 3( نازک نی  2( ران  1( نیم لگن 
گزینءه »ب«/ هر دو در نمای پشتی بدن قرار دارند.- 12
ت( درست- 13 پ( نادرست  ب( نادرست  الف( درست 

ج( درست ث( درست 
2( مصرف نوشیدنی های الکلی- 14 1( کمبود ویتامین D و کلسیم غذا 

3( مصرف دخانیات
از سن حدود چهل سالگی به بعد، در نتیجءه چاقی و عدم تحرک در افرادی که زمینه - 15

بیماری را دارند، با وجود آن که انسولین به مقدار کافی وجود دارد، اما گیرنده های انسولین 
به آن پاسخ نمی دهند.

موادی هستند که در جانوران از یک فرد ترشح شده و در فرد یا افراد دیگری از - 16
همان گونه پاسخ های رفتاری ایجاد می کنند./ زنبور از فرومون برای هشدار خطر حضور 

شکارچی به دیگران استفاده می کند.
الف( برجستگی های چهارگانه/ مالتونین- 17

پ( عصبی ب( یاختءه هدف  
ث( ضدادراری/ اکسی توسین ت( کلسی تونین  

این - 18 به تنش های طوالنی مدت پاسخ دیرپا می دهد.  با ترشح کورتیزول  این بخش 
هورمون، گلوکز خون را افزایش می دهد و اگر تنش ها به مدت زیاد ادامه یابد، دستگاه 

ایمنی را تضعیف می کند.
پ( یاختءه دندریتی- 19 ب( نوتروفیل  الف( ماستوسیت و بازوفیل  
1( در اندام های مختلف، از جمله گره های لنفاوی حضور دارند و با میکروب ها مبارزه می کنند.- 20

2( یاخته های مردءه بافت ها یا بقایای آن ها را از بین می برند؛ مثل پاکسازی گویچه های 
قرمز مرده در کبد و طحال.

ب( غیراختصاصی/ پرفورین- 21 الف( محلول/ غیرفعال 
ت( دو پ( مغز استخوان  

همءه - 22 ویژگی های  از  است./  مویرگ ها  دیوارءه  از  سفید  گویچه های  عبور  فرایند 
گویچه های سفید است.
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همءه یاخته های بدن/ چون تجزیءه گلوکز در همءه یاخته های بدن رخ می دهد.- 1
از دو قسمت برون ریز و درون ریز/ بخش برون ریز، آنزیم های گوارشی و بیکربنات - 2

ترشح می کند و بخش درون ریز یا جزایر النگرهانس به صورت مجموعه ای از یاخته ها در 
بین بخش برون ریز است و گلوکاگون و انسولین ترشح می کند.

ت( نادرست- 3 پ( درست  ب( نادرست  الف( نادرست 
ح( درست چ( نادرست  ج( درست  ث( نادرست 

اگر لقاح انجام شود اما رویان قبل از تکمیل مراحل رشدونمو از بین برود، دانه های - 4
نارسی تشکیل می شوند که ریزند و پوسته ای نازک دارند، به این میوه ها، میوءه بدون دانه 
می گویند؛ مثل موزهای بدون دانه. هم چنین اگر لقاح بین تخم زا و اسپرم انجام نشود، 

دانه ای نیز تشکیل نخواهد شد؛ مثل پرتقال های بدون دانه.
1( به کمک یکدیگر، ساختارهای حلقه مانندی را در غشای میکروب ها ایجاد می کنند - 5

که مشابه روزنه عمل می کنند و عملکرد غشای یاخته ای میکروب را در کنترل ورود و 
خروج مواد از بین می برند و سرانجام یاخته می میرد.

2( قرارگرفتن پروتئین های مکمل روی میکروب، باعث می شود که بیگانه خواری آسان تر 
انجام شود.

و - 6 فراهم می کند  را   ATP برای ساخت  انرژی الزم  که  است  مولکول هایی  از  یکی 
می تواند با دادن فسفات خود، مولکول ATP را به سرعت بازتولید کند:

 CP ADP C ATP+ +  
ب( عدسی- 7 الف( زاللیه/ مردمک/ عدسی/ زجاجیه 
مدت - 8 به  و  می آیند  بیرون  خاک  از  نهاندانگان،  گونه های  از  بسیاری  در  زیرا  الف( 

کوتاهی فتوسنتز می کنند.
یا شیمیایی حفظ  فیزیکی  نامساعد محیط و صدمه های  برابر شرایط  در  را  رویان  ب( 

می کند و با جلوگیری از ورود آب و اکسیژن به دانه مانع از رشد سریع رویان می شود.
پ( بعد از تشکیل رویان، رشد آن تا مدتی متوقف می شود. در شرایط مناسب، رشد خود 
را از سر می گیرد و به صورت گیاهی کوچک که دانه رست نام دارد، از دانه خارج می شود.

الف( رشد جهت دار اندام های گیاه در پاسخ به نور یک جانبه را نورگرایی می نامند.- 9
ب( گل دادِن بعضی گیاهان، وابسته به طول شب و روز نیست؛ این گیاهان را بی تفاوت می نامند.

پ( رشد جهت دار اندام های گیاه به گرانش زمین است.
ب( سرالد رویشی/ سرالد زایشی- 10 الف( فتوسنتز  

ت( لوله های فالوپ/ گردن رحم پ( جیبرلین ها  
ج( پروتئین گیرنده ث( گره رانویه  

ح( خوش خیم/ منتشر چ( پرومتافاز  
مردان - 11 در  ترشح می شوند./  هیپوفیز  پیشین  از بخش  که   FSH و   LH هورمون 

 ،LH و  را تسهیل کنند  اسپرم  تمایز  تا  را تحریک می کند  یاخته های سرتولی   FSH
یاخته های بینابینی را تحریک می کند تا هورمون تستوسترون را ترشح  کنند.

2( اسپرماتوسیت اولیه- 12 1( میتوز  
4( اسپرماتید 3( اسپرماتوسیت ثانویه 

الف( اووسیت اولیه، دیپلوئید یا 2n است ولی اووسیت ثانویه و اووم، هاپلوئید یا - 13
n کروموزومی اند.

ب( اولین جسم قطبی محصول میوز 1 است و n مضاعف می باشد ولی دومین اجسام 
قطبی محصول میوز 2 بوده، n غیرمضاعف یا تک کروماتیدی هستند.

خونی - 14 رگ های  با  همراه  رحم  داخلی  دیوارءه  می شود./  آغاز  بلوغ جنسی  با  الف( 
تخریب و مخلوطی از خون و بافت های تخریب  شده از بدن دفع می شود.

ب( نظم عادت ماهیانه
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1( بصل النخاع 2( پل مغزی 3( مغز میانی- 15
16 - 2 4n = متافاز/ میتوز/ 
با ایجاد فرورفتگی در وسط آن شروع می شود. این فرورفتگی حاصل انقباض حلقه ای - 17

از جنس اکتین و میوزین است که مانند کمربندی در سیتوپالسم قرار می گیرد و به غشا 
متصل است. با تنگ شدن این حلقءه انقباضی، در نهایت دو یاخته از هم جدا می شوند.
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نوار مغزی: جریان الکتریکی ثبت شده، نورون های مغز است.

دارای دو نوع یاخته می باشد:
 یاخته های عصبی )نورون(  یاخته های پشتیبان

ویژگینورونها: دارای سه عملکرد تحریک پذیری، هدایت پیام و انتقال پیام می باشند. 
به صورت کلی یک نورون دارای سه بخش می باشد:

 دندریت ها )دریافت پیام ها و هدایت آن ها به جسم یاخته ای(
 آکسون )هدایت پیام عصبی از جسم یاخته ای به پایانءه آکسون(

جسم یاخته ای )محل پردازش پیام ها(

3 نوع اند:
 یاخته های حسی، پیام های حسی را از گیرنده های حسی به مغز و نخاع می برند.

 یاخته های حرکتی، پیام های مغز و نخاع را به اندام ها می برند.
و  یاخته های عصبی حسی  بین  و  بوده  نخاع  و  مغز  در  فقط  رابط  یاخته های   

حرکتی ارتباط برقرار می کنند. 

تعداد این یاخته ها، چند برابر نورون ها بوده و انواع گوناگونی دارند.
نقشهاییاختههایپشتیبان:

 این یاخته ها به دور رشته های عصبی می پیچند و غالف میلین را به وجود می آورند.
 داربست هایی را برای استقرار نورون ها به وجود می آورند.

 در حفظ هم ایستایی و حفظ مایع اطراف نورون ها نیز نقش دارند.

همواره غلظت یون سدیم در بیرون یاختءه عصبی زنده بیشتر از داخل آن و غلظت یون 
پتاسیم در داخل یاخته بیشتر از بیرون می باشد؛ یعنی در دو سوی غشای نورون، غلظت 
یون ها و بار الکتریکی متفاوت است و اختالف پتانسیل الکتریکی ایجاد می شود. دو عامل 

در این اختالف نقش دارند:

 پمپ سدیم ـ پتاسیم: این پمپ با مصرف یک مولکول ATP، سه یون سدیم به 
بیرون و دو یون پتاسیم را به داخل یاخته )در خالف جهت شیب غلظت( وارد می کند. 
کانال های  تعداد  و  است  پتاسیمی  و  سدیمی  کانال های  شامل  نشتی:  کانال های   
بیرون  به  پتاسیم  یون های  و  درون  به  یون های سدیم  بنابراین  است؛  بیشتر  پتاسیمی 

منتشر می شوند. 
پتانسیل  اختالف  ندارد،  عصبی  فعالیت  نورون  که  حالتی  در  آرامش:  پتانسیل الف-

الکتریکی دو سوی غشا، 70- میلی ولت می باشد. 
ب-پتانسیلعمل: تغییر شدید و ناگهانی اختالف پتانسیل در دو سوی غشا که شامل 
+Na به  2 مرحلءه اصلی است:  بازشدن ناگهانی کانال های دریچه دار سدیمی و ورود
30mV+ می رسد.(  سلول )پتانسیل درون غشا مثبت شده و اختالف پتانسیل غشا به
+K از سلول )پتانسیل درون غشا   بازشدن کانال های دریچه دار پتاسیمی و خروج

70mV- می رسد.(  منفی شده و اختالف پتانسیل غشا به

        

شیب غلظت  Na / K پتانسیل عمل، فعالیت بیشتر پمپ پروتئینی پایان   در 
یون های سدیم و پتاسیم دو طرف غشا را به حالت اولیه یعنی حالت آرامش، برمی گرداند. 
گره رانویه: محل هایی از رشتءه عصبی است که میلین حضور ندارد؛ بنابراین پیام عصبی 

از گرهی به گره دیگر می جهد، به این نوع هدایت پیام، هدایت جهشی می گویند. 
 هدایت پیام عصبی در رشته های عصبی میلین دار، سریع تر از رشته های فاقد 

میلین، اما هم قطر است. 

به محل ارتباط یک یاختءه عصبی با یاختءه دیگر، سیناپس می گویند. در محل سیناپس، 
یاختءه پیش سیناپسی، به فضای سیناپسی، ناقل عصبی آزاد می کند و یاختءه پس سیناپسی 

نیز دارای کانال های پروتئینی است که در اثر اتصال به ناقل باز می شود. 
ناقل عصبی: ماده ای که در جسم یاخته ای نورون تولید شده و توسط ریزکیسه هایی به 
می شوند.  اگزوسیتوز  فضای سیناپسی  به  نهایت  در  و  می گردند  جابه جا  آکسون  پایانءه 

ناقل ها، پتانسیل غشای یاختءه پس سیناپسی را تغییر می دهند.
 براساس آن که ناقل عصبی تحریک کننده و یا بازدارنده باشد، یاختءه پس سیناپسی 

تحریک و یا فعالیت آن مهار می شود.
سرنوشت ناقل عصبی:

 مقداری مجدداً به یاختءه پیش سیناپسی آندوسیتوز می شوند.
 مقداری نیز توسط آنزیم هایی تجزیه می شوند. 
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مغز و نخاع، مراکز نظارت بر فعالیت های بدن  هستند. اطالعات دریافتی از محیط و درون 
بدن را تفسیر نموده و به آن ها پاسخ می دهند. مغز و نخاع شامل دو ناحیه می باشند:

 مادءه خاکستری: شامل جسم یاخته ای و رشته های عصبی بدون میلین
 مادءه سفید: شامل اجتماع رشته های میلین دار است.

محافظان مغز و نخاع:
 استخوان ها )جمجمه ـ ستون مهره ها(

 سه پرده از جنس بافت پیوندی به نام پرده های مننژ 
 مایع مغزی ـ نخاعی موجود در بین پرده ها 

 سد خونی ـ مغزی حاصل از مویرگ های پیوسته در اطراف مغز

بخش های مختلف مغز

نیمکره های مخ

یعنی  آن ها  خارجی  بخش  است.  مغز  حجم  بیشترین  دارای 
قشر مخ، خاکستری و چین خورده می باشد. قشر مخ شامل 
بخش های حسی، حرکتی و ارتباطی است. دو نیمکره با رابط 

سه گوش و پینه ای به هم متصل اند.

ساقءه مغز

مغز میانی
باالی پل مغزی و زیر تاالموس است. در شنوایی، 
برجستگی های  دارد.  نقش  حرکت  و  بینایی 

چهارگانه، جزء این بخش هستند.

در تنفس، ترشح بزاق و اشک نقش دارد.پل مغزی

بصل النخاع
پایین ترین بخش مغز بوده و تنفس، فشار خون 
انعکاسی  و زنش قلب را تنظیم می کند. مرکز 

عطسه، سرفه و بلع است.

مخچه
از  دائم  طور  به  و  است  بدن  تعادل  و  وضعیت  تنظیم  مرکز 
بخش های دیگر مغز، نخاع و اندام های حسی، پیام دریافت و 

بررسی می کند.

تاالموس )نهنج(
اغلب پیام های حسی در این جا جمع، تقویت و پردازش اولیه 

می شوند تا به بخش مربوطه در قشر مخ ارسال شوند.
هیپوتاالموس 

)زیرنهنج(
و  گرسنگی  تشنگی،  خون،  فشار  قلب،  ضربان  بدن،  دمای 

خواب را تنظیم می کند.
سامانءه لیمبیک 

)کناره ای(
با قشر مخ، تاالموس و هیپوتاالموس ارتباط دارد. در احساساتی 

مانند ترس، خشم، لذت و نیز حافظه نقش دارد.
هیپوکامپ 
)اسبک مغز(

حافظءه  ایجاد  و  یادگیری  در  که  بوده  لیمبیک  از  بخشی 
کوتاه مدت و تبدیل آن به بلندمدت نقش دارد.

وابستگی همیشگی به مصرف یک ماده، یا انجام یک رفتار است که ترک آن، مشکالت جسمی 
و روانی برای فرد به وجود می آورد؛ مثال: الکل، کوکائین، نیکوتین، هروئین، مورفین و کافئین. 

اغلب بر بخشی از سامانءه لیمبیک اثر گذاشته و باعث آزاد شدن ناقل های عصبی مختلفی از 
جمله دوپامین شده که در فرد، احساس لذت و سرخوشی ایجاد می کند. با ادامءه مصرف، 
دوپامین کم تری ترشح شده که در فرد ایجاد کسالت، بی حوصلگی و افسردگی می کند؛ 

بنابراین فرد برای رهایی از این وضعیت، مقدار مصرف را افزایش می دهد.

اعتیاد به الکل

در دستگاه گوارش به سرعت جذب می شود. در چربی محلول ویژگی ها 
بوده و از غشای یاخته های عصبی عبور می کند.

تأثیرات

عالوه بر تحریک ترشح بیشتر دوپامین، فعالیت نورون ها را با 
تأثیر بر ناقل های عصبی، مختل می کند. آرام سازی ماهیچه، 
ایجاد ناهماهنگی در حرکات بدن، اختالل در گفتار، کاهش 
درد و اضطراب، خواب آلودگی، اختالل در حافظه، ُکندشدن 
فعالیت مغزی و افزایش زمان پاسخ دهی به محرک ها از اثرات 

مصرف الکل می باشد.
پیامد مصرف 
طوالنی مدت

مشکالت کبدی، سکتءه قلبی و انواع سرطان

 مصرف کوکائین باعث کاهش فعالیت یاخته های بخش های مختلف گردیده که به 
دنبال آن مصرف گلوکز در آن بخش ها نیز کاهش می یابد. لوب پیشانی در مقایسه با سایر 
بخش ها بیشتر آسیب می بیند و قضاوت، تصمیم گیری و خود کنترلی در فرد کاهش می یابد.

39



سطح پشتی: لوب های بویایی، نیمکره های مخ و شیار بین آن ها، مخچه و کرمینه، نخاع 
سطح شکمی: لوب های بویایی، کیاسمای بینایی، مغز میانی، پل مغزی، مخچه، بصل النخاع و نخاع

مشترک در پشتی و شکمی: نیمکره های مخ، مخچه، لوب های بویایی و قسمتی از نخاع 
 در زیر جسم پینه ای )با برش کم عمق( رابط سه گوش و دو طرف این رابط ها بطن های 

1 و 2 و درون این بطن ها اجسام مخطط مشاهده می شود.
 در زیر رابط سه گوش )با برش طولی( دو تاالموس با یک رابط به هم متصل اند. در 
عقب تاالموس ها، بطن 3 دیده می شود. در لبءه پایینی بطن 3 غدءه اپی فیز )رومغزی( و 

عقب اپی فیز برجستگی های چهارگانه است.
 مشاهدءه بطن 4 و درخت زندگی حاصل از برش کرمینه در امتداد بین دو نیمکرءه مخچه

به دستگاه  را  مغز  و  دارد  قرار  تا مهرءه دوم کمری  از بصل النخاع  درون ستون مهره ها 
عصبی محیطی متصل می کند. مرکز برخی از انعکاس ها است. هر عصب نخاعی شامل 

یک ریشءه پشتی )حسی( و یک ریشءه شکمی )حرکتی( می باشد. 

به برقراری ارتباط مغز و نخاع با سایر قسمت های بدن می پردازد و شامل 12 جفت عصب 
مغزی و 31 جفت عصب نخاعی است.

 تحریک ماهیچه های اسکلتی به وسیلءه نورون های حرکتی )ارادی(
 انجام انعکاس ها مثل انعکاس عقب کشیدن دست )غیرارادی(

شامل دو بخش سمپاتیک و پاراسمپاتیک می باشد. تنظیم انقباض ماهیچه های قلبی و 
صاف و تنظیم کار غدد )غیرارادی(

الف- سمپاتیک: در هیجانات، بدن را در حالت آماده باش قرار داده و فشار خون، ضربان 
قلب و تعداد تنفس را افزایش داده و جریان خون را به سوی قلب و ماهیچه های اسکلتی 

هدایت می کند.
ب- پاراسمپاتیک: در برقراری آرامش در بدن، کاهش فشار خون و ضربان قلب و آغاز 

فعالیت گوارشی نقش دارد.
دستگاه عصبی جانوران

دارای شبکءه عصبی با مجموعه ای از نورون های پراکنده در دیوارءه هیدر
بدن بوده که ساده ترین ساختار عصبی محسوب می شود.

پالناریا
بخش مرکزی شامل دو گره عصبی در سر )مغز( و دو طناب عصبی 
متصل به آن است. رشته هایی مانند پله های نردبان، این دو طناب 

را به هم متصل کرده و بخش محیطی هستند.

حشرات
بخش مرکزی شامل مغز )چند گره به هم جوش خورده( و طناب 
دارد.  گره  یک  بدن  بند  هر  در  طناب  این  است.  شکمی  عصبی 

رشته های منشعب از گره ها، بخش محیطی هستند.

مهره داران
اندازءه  شامل بخش مرکزی )مغز و نخاع( و بخش محیطی است. 
نسبت مغز به وزن بدن در پرندگان و پستانداران، بیشتر از سایر 

مهره داران است.

یاخته یا بخشی از آن است که اثر محرک را دریافت کرده و می تواند آن را به پیام عصبی 
تبدیل کند.

حواس پیکری

محل گیرندهنوع محرکنوع گیرنده

مکانیکی
پوست و بافت های دیگر ـ در نوک تماس، فشار، ارتعاشتماسی

انگشتان و لب ها بیشتر هستند.

به تغییر طول ماهیچه وضعیت
و کشش

ماهیچه های اسکلتی، زردپی ها و 
کپسول پوشانندءه مفصل ها

پوست و بخش های درونی مثل سرما و گرمادمایی
برخی سیاهرگ های بزرگ

درد

برخی  بافتی،  آسیب 
مانند  شیمیایی  مواد 
سرما  اسید،  الکتیک 

یا گرمای شدید

پوست و بخش های درونی مثل 
دیوارءه سرخرگ ها
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