بسمه تعالي
پاسخنامه امتحاني پايان ترم درس :زيست شناسي ٢

دوره :يازدهم

دي ٩٧

سال تحصيلي ٩٨-٩٧

سواﻻت تشريحي )پاسخنامه نيازي نيست(

رديف

١

درستي يا نادرستي هريك از عبارتهاي زير را بدون ذكر دليل ،مقابل آن مشخص كنيد.

٢

در سواﻻت چهارگزينهاي زير ،گزينه صحيح را انتخاب كنيد.

نمره

٣

 (١نادرست ) (٢ .(٠/٢٥درست ) (٣ .(٠/٢٥نادرست ) (٤ .(٠/٢٥درست ) (٥ .(٠/٢٥نادرست) (٦ .(٠/٢٥درست).(٠/٢٥
 (٧نادرست) (٨ .(٠/٢٥درست ) (٩ .(٠/٢٥درست) (١٠ .(٠/٢٥درست ) (١١ .(٠/٢٥نادرست (١٢ .(٠/٢٥) .درست.(٠/٢٥) .
٤

 -١گزينه  ٣درست است ) -٢ .(٠/٥گزينه  ٣درست است ) -٣ .(٠/٥گزينه  ٢درست است -٤ .(٠/٥) .گزينه  ١درست است.(٠/٥) .

 -٥گزينه  ٤درست است-٦ .(٠/٥).گزينه  ١درست است).(٠/٥
٣

تعداد صفحه ٣

 -٧گزينه  ٢درست است .(٠/٥

 -٨گزينه  ١درست است).(٠/٥

در جمﻼت زير ،جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.

 -١مهره داران).(٠/٥

٤

 -٢سد خوني -مغزي) -٣ .(٠/٥پيرچشمي) -٤ .(٠/٥لكه زرد -٥ .(٠/٥) .ساركومر)(٠/٥

 -٦پوكي استخوان ) -٧ .(٠/٥بازخوردي مثبت) -٨ .(٠/٥ديابت نوع .(٠/٥) ١
٤

به سواﻻت زير پاسخهاي كوتاه بدهيد.
در ارتباط با انقباض ماهيچههاي اسكلتي به سواﻻت زير پاسخ دهيد) ١نمره(:

الف( دوسر ميوزين با مصرف انرژي زيستي به اكتينها متصل ميشود .و اكتينها به هم نزديك ميشوند.
ب( اين خطوط به هم نزديكتر ميشوند و ساركومر كوچكتر ميشود.
در ارتباط با غده نيروئيد به سواﻻت زير پاسخ دهيد):(١

الف( اين بيماري حاصل فعاليت بيشتر غده تيروئيد به دليل كمبود يد مي باشد.
ب( هورمونهاي  T3و T4
درباره بخشهاي درون ريز غده لوزالمعده به سواﻻت زير پاسخ دهيد):(١

الف( گلوكاگون و داراي چرخه بازخوردي منفي.
ب( در نوع  ١انسولين به مقدار كافي ترشح نميشود و در نوع گيرنده هاي انسولين ساخته نميشود.
در مورد بيگانه خوارها ،به سواﻻت زير پاسخ دهيد) ١نمره(:

الف( هيستامين و باعث گشادي رگها مي شوند.
ب( كبد ،طحال و كيسههاي حبابكي

در ارتباط با لنفوسيتها به سواﻻت زير پاسخ دهيد) ١نمره(:

الف( نحوه تشكيل و تكامل انواع لنفوسيتها را با يكديگر مقايسه كنيد .هر دو در مغز استخوان تشكيل ميشوند و در تكامل گروهي در همان مغز استخوان
و گروه ديگر به تيموس منتقل ميشوند.
ب( به كمك گيرندههاي اختصاصي

٥

٥

٤

تصاوير زير را تكميل و تشريح كنيد.

 -١با توجه به شكل زير  ،ابتدا بخش هاي مشخص شده را تكميل كرده و سپس گيرنده مكانيكي خط جانبي ماهي را به طور خﻼصه بنويسيد ) ٢نمره(.

در دو سوي بدن ماهيها ساختاري به نام خط جانبي وجود دارد .اين ساختار ،كانالي در زير پوست جانور است كه از راه سوراخهايي با
محيط بيرون ارتباط دارد .درون كانال ،ياختههاي مژكداري قرار دارند كه به ارتعاش آب حساس اند .مژكهاي اين ياختهها در مادهاي
ژﻻتيني قرار دارند .جريان آب در كانال ،مادة ژﻻتيني را به حركت در ميآورد .حركت مادة ژﻻتيني ،ياختههاي گيرنده را تحريك ميكند
و ماهي به كمك خط جانبي از وجود اجسام و جانوران ديگر )شكار و شكارچي( در پيرامون خود آگاه ميشود.
 -٢با استفاده از شكل زير ،مراحل التهاب را بنويسيد ٢).نمره(.

 -١ورود باكتري به بدن.
 -٢ماستوسيت ها هيستامين توليد مي كنند.
 -٣نوتروفيل ها و مونوسيت ها ازمويرگ خارج مي شوند.
 -٤پروتئين مكمل ،فعال شده به غشاي باكتري متصل مي شوند.
 -٥درشت خوارهاي بافتي ضمن توليد پيك شيميايي باكتري ها را بيگانه خواري ميكنند.

»موفق باشيد«

جمع نمره

٢٠

