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                                       با آرزوی موفقیت برای همه دانش آموزان عزیزمان



نام و نام خانوادگی:
عطاردنام آزمون: تمرین هفتگی دوم - حسابان 1

در معادله ي  اگر یکی از جواب ها  واحد کم تر از جواب دیگر باشد،  را بدست آورید و هر دو جواب را پیدا کنید. 12 − 8x + m = 0x22m

اگر یکی از ریشه هاي معادله ي  مربع دیگري باشد،  را بیابید. 2− 2mx − 8 = 0x2m

اگر  و  ریشه هاي معادله ي  باشند، حاصل  را به دست آورید. 3
αβ− 4x − 2 = 0x2+

α

β + 1
β

α + 1

اگر  و   ریشه هاي معادله  باشند، حاصل عبارت زیر را بیابید.  4αβ− 3x + 1 = 0x2

+
α7

(3 − β)5

β7

(3 − α)5

اگر  و  ریشه هاي معادله ي  باشند،  را چنان تعیین کنید که داشته باشیم:  5αβ− 3mx + 4 = 0x2m

α + 4 = 0β2
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نام و نام خانوادگی:
عطاردنام آزمون: زیست 2

در مورد مخچه چند عبارت زیر صحیح می باشد: 
الف) داراي دو نیم کره با سطح خارجی خاکستري می باشد. 

ب) در بخش جلویی آن پل مغزي قرار دارد. 
ج) از گوش پیام هایی دریافت می کند. 

د) در هنگام برش مغز درست در زیر جسم پینه اي قرار دارد. 
هـ) هماهنگی فعالیت هوشمندانۀ ماهیچه ها در تنظیم حرکات بدن را به  عهده دارد.

1

2345

یک سلول عصبی با نوعی سلول غیرعصبی ارتباط سیناپسی دارد. انرژي حاصل از  صرف کدام مورد نمی شود؟ 

اتصال ناقل عصبی به گیرنده ي ویژه اش ساخت مولکول هاي ناقل عصبی

آزادسازي ناقل عصبی به فضاي سیناپسی برگرداندن غلظت یون هاي سدیم و پتاسیم به حالت آرامش 

2ATP

کدام درمورد انسان نادرست است؟

بافت پوششی دیوارة مویرگ هاي مغزي فاقد منفذ هستند. بافت عصبی مغز توسط مایع مغزي نخاعی تغذیه میشود.

بخشهاي مربوط به حرکات، از مغز و نخاع به مخچه پیام میفرستند. بخشی از ساقۀ مغز، در تنظیم تنفس و ضربان قلب نقش دارد.

3

چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟ 
«در انسان، انجام .................. عضالت بدن، متأثر از بخش .................. دستگاه عصبی محیطی است و این بخش در تنظیم ترشح غدد فاقد نقش

است.» 
الف) همۀ حرکات ارادي - پیکري 

ب) همۀ حرکات غیر ارادي - خود مختار                                              
ج) فقط بعضی از حرکات ارادي - خود مختار      

د) فقط بعضی از حرکات غیر ارادي - پیکري                          

 مورد  مورد  مورد  مورد 

4

1234

درمورد سامانه لیمبیک، کدام عبارت نادرست است؟

یکی از اجزاي آن اسبک مغزي است.  در ارتباط با تاالموس و قشر مخ می باشد.

ارتباط تاالموس را با هیپوتاالموس برقرار میکند. در حافظه و یادگیري نقش مهمی دارد.

5

همهي نوروگلیاها، .................. هستند.

سلولهاي غیرعصبی هستهدار انتقال دهندهي پیام عصبی

سلولهاي مؤثر در تغذیهي نورونها عایق کنندهي دندریتها و آکسونها

6

با غیر فعال شدن اعصاب سمپاتیک، بدن انسان به .................. تمایل پیدا می کند.

افزایش برون ده قلبی افزایش خون رسانی به عضالت اسکلتی

کاهش فعالیت روده  کاهش ترشح غدد زیر زبانی

7

1



هر یک از مراکز مغزي در انسان، چه مشخصه اي دارد؟

فقط انتقال دهنده هاي عصبی تولید می کند. در باالي ساقه ي مغز قرار گرفته است.

به پردازش اطالعات حسی مربوط به همه ي نقاط بدن می پردازد. از سلول هاي عصبی و غیرعصبی تشکیل شده است.

8

بزرگترین لوب مغز انسان:

در مجاورت لوب آهیانه اي قرار دارد. در مجاورت مخچه قرار دارد.

با هر سه لوب دیگر مغز در ارتباط می باشد. وقتی مغز را از باال نگاه می کنیم مشاهده نمی شود.

9

کدام عبارت دربارة مواد اعتیادآور درست است؟ 

هر مادة اعتیادآوري می تواند از دیوارة مویرگ هاي خونی مغز عبور کند.  با اثر بر قشر مخ، موجب احساس سرخوشی در فرد معتاد می شوند.

باعث افزایش مصرف گلوکز توسط سلول هاي مغزي می شوند. هر مادة اعتیادآوري قطعًا باعث ایجاد تغییرات دائمی در مغز می شود.

10

کدام مورد نادرست است؟ 
پیک هاي شیمیایی که عمل سریع دارند، ..................

فقط توسط نورونها ساخته میشوند. نمیتوانند از غشاي سلول هدف عبور کنند.

میتوانند سلولهاي هدف را مهار کنند. فقط به گیرندههاي سلولهاي عصبی متصل میشوند.

11

در یک سلول عصبی، در حال استراحت ..................

پمپ سدیم - پتاسیم فعال نیست. سدیم به درون سلول وارد نمی شود.

کانال هاي دریچه دار پتاسیم، باز است. کانال هاي دریچه دار سدیم، بسته است.

12

همه رشته هاي عصبی که به بخش حرکتی دستگاه عصبی محیطی تعلق دارند، می توانند   .................. (با تغییر) 

با فعال شدن پمپ سدیم و پتاسیم درغشاي خود، از پتانسیل  به  میلی ولت برسد.

اطالعات اندامهاي حسی را به دستگاه عصبی مرکزي منتقل نمایند.

پیامهاي عصبی را از جسم سلولی تا انتهاي خود هدایت کنند.

به واسطهي فعالیت نوعی سلولهاي عصبی عایقبندي شوند.

13

+30−70

A

اگر عصب فردي در نقطۀ  قطع گردد بخشی از عصب .................. سمت .................. بدن دچار اختالل می شود.

 حسی - راست

حرکتی - راست

 حسی - چپ

 حرکتی - چپ

14A

در مادة سفید دستگاه عصبی مرکزي .................. دیده نمی شود.

هدایت پیام عصبی  هستۀ یاخته 

یاخته هاي پشتیبان عصبی  سیناپس بین جسم یاخته اي نورون حسی و رابط 

15
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زیست 2 عطارد



کدام یک از گزینه هاي زیر در مورد فعالیت پمپ سدیم - پتاسیم بر دیگر مراحل تقدم دارد؟

باز بودن سطح رو به خارج پمپ، و رها شدن یون هاي سدیم به محیط خارج از یاخته. 

باز بودن رو به داخل پمپ، و اتصال یون هاي سدیم به جایگاه مخصوص در پمپ. 

باز بودن سطح داخلی پمپ و جدا شدن مولکول  از پمپ سدیم - پتاسیم. 

باز بودن سطح خارجی پمپ و اتصال یون هاي پتاسیم به جایگاه مخصوص در پمپ 

16

ATP

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی کامل مى کند؟            
«در انعکاس عقب کشیدن دست، هر یاخته اي که با .................. سیناپس تشکیل مى دهد؛ .................. »

نورون حسی – جسم یاخته اي خود را در مادة خاکستري نخاع قرار داده است.

ماهیچۀ دو سر بازو – تعداد فراوانی رشتۀ حامل پیام به جسم سلولی خود دارد.

نورون حرکتی – فقط در بخش مرکزي دستگاه عصبی قابل مشاهده است.

نورون هاي رابط – در مادة خاکستري نخاع سیناپس می دهد.

17

کدام عبارت، دربارة هر ناقل عصبی تحریک کنندة ماهیچه هاي بدن انسان درست است؟

در پایانۀ اکسون یاختۀ پیش سیناپسی تولید می گردد. پس از انتقاِل پیام، توسط آنزیم هایی تجزیه می گردد.

از طریق تأثیر بر نوعی پروتئین کانالی، باعث باز شدن آن می گردد. به جایگاه ویژة خود در درون یاختۀ پس سیناپسی متصل می شود.

18

با فرض اینکه ماده اي بتواند فعالیت اعصاب سمپاتیک را متوقف کند، سبب افزایش .................. و کاهش .................. می شود.

انقباض عضالت اسکلتی- حجم تنفسی ترشح بیکربنات پانکراس- ترشح گاسترین

ترشح امالح صفراوي به روده- دفعات انقباض ماهیچۀ قلبی  حرکات تنفسی- فشار خون گلومرولی

19

مایع مغزي ــ نخاعی ..................

فقط در سطح خارجی مغز و نخاع وجود دارد. در سطح خارجی مغز و نخاع، و همچنین درون بطن هاي مغز وجود دارد. 

در فاصلۀ بین استخوان هاي محافظ مغز و نخاع با پرده هاي مننژ قرار دارد. با پالسماي خون تفاوت چشمگیري دارد.

20

3

زیست 2 عطارد
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1400 مهر -دوم هفته   -یازدهمتمرینات شیمی   

 

 نادرست، گزینه های نادرست را تصحیح کنید  -و در سواالتِ درست خود را توضیح داده های پاسخ ***
 

 

 ها فرضی هستند(زیر چند مورد نادرست است؟ )نمادبا توجه به جدول  -1

 لت فلزی را داردیشترین خصب Bآ( 

 بزرگتر است. Dز ا Fب( شعاع اتمی 

 A > E >Hپ( واکنش پذیری: 

  است. Bبیش از  Dت فلزی ت( خصل

1 )1  2) 2  3 )3  4 )4 

 قرار دارد.( 10در دوره چهارم و گروه  iNکدام است؟ ) 3lNiC( آرایش الکترونی کاتیون در 2

1 )6[Ar]3d  2 )7[Ar]3d  3 )14p2[Ar]4s  4 )1[Ar]4s 

 ادرست است؟ن ( کدام مقایسه شعاع های اتمی 3

 

  رنگی است؟ م ترکیب زیر احتماالً( کدا4

 

 ورد در مورد فرآیند انجام شده درست است؟ فی هدروکلریک اسید بریزیم، چند ماگر بر روی زنگ آهن مقدار کا  -5

 

⇓⇓⇓ 

 

 



1400 مهر -دوم هفته   -یازدهمتمرینات شیمی   

 

 

 درست است؟ چند مورد در مورد طال ( 6

 

 ی زیر به طور طبیعی انجام پذیر هستند؟هااکنش چند مورد از و -7

 

 کدام است؟   Dو  Cو  Bو  Aپذیری عناصر   شوند. ترتیب واکنشیطور طبیعی اجام مای زیر که به هبا توجه به واکنش -8

 

 نادرست است؟ Xعبارت در مورد عنصر ختم شده است. کدام    33dبه   X+3آرایش الکترونی  -9

 

 شریفی  -موفق باشید





1-       

 ای اکش( د              البته(  ج                  دقیقا(  ب               شاید(  الف

   

 را به عنوان شکر برای قدرت بر علیه او قرار بده .خبشش که بر دمشنانت توامنند شدی ؛  آ ن گاه(  الف

 هرگاه بر دمشنت توامنند شدی ، پس خبشش را به عنوان شکر برای قدرت بر او قرار بده .(   ب

 اگر بر دمشنت تسلط ایفیت ، ابتدا ببخش سپس خدا را برای قدرت علیه او شکر کن ! ( ج

 هرگاه بر دمشین توامند شدی ، پس کیس را خبشش که شکر خدا را برای قدرت بر او می کند .(  د

ر  : پیل روی آ ن رودخانه ساخت  . الف ( ا صنَْع ِجرساً عیَل ذلَک الَّنه

 ای آ یخ آُشُکر ریب : ای برادر ، پروردگارم را شکر میکین .ب( 

 : به دوستت ظمل کردی پس او بر تو خشمگنی است . َظلَمَت صدیقََک فَهو غضبان علیکج( 

 مهسایه من در اکرخانه ی صندیل اکر می کند .:   د( جاران یعمل یف ملعب الکرایس

قََْتََب الف (  بْتََدآَ          یَْقََتُِب  -ا  َب ج (            یَبْتَِدآُ  -ب ( ا  ُب            -تََعجه    َتِغلُ یَش ْ  -ا ش َتَغَل  د(یََتَعجه

یَله            لَْعبَ ای زمیالیت ب (                                  الف ( الهیی آُنُْظر ا 
ِ
 معنا كرة املنضدة َرجاًء ا

لِبسواج (   ا التالمیذ ا    املظلوم  ُانُُْصا اُّیا ال ْخوانمالبس مناس بة                        د (  آ ُّیه

 

 کََذَب  ≠َوقََع            د( َصَدَق  ≠آُدُخل           ج( َصَعَد  ≠َسََتَ       ب( آُخُرج  ≠الف( کََشَف 

 آ ان -هی          د( ها  –ج( ها         آ نِت  –ب( ِک             هو – الف( ه

ْقََتََب ا قََْتَبَْت                 لف( ا  قََْتِْب                  ب( ا   د( هیچ کدام               ج( ا 



 . ا نه آ َحبه عباد هللا ا یل هللا آ نَصحهُم ِلعباده الف (

 آَْْعَز الناس َمن َْعََز َعن ا كتساب ال ْخوان .ب ( 

 بُُه ول لَوَن .ََضوریًّ ِللَحیاِة نَِش  ( ج

 د( آُْهُربَن ِمن جلیساِت السوء .

ْجِلبا  ْجِلبا  –الف ( ا  ْجِلبا         ب ( ا  ْْبَثا  -ا  ْْبَثا          ج ( ا 
ِ
ْْبَثا  –ا ْْبَثا           د( ا 

ِ
ْجِلبا  –ا  ا 

 . آَْْعَز الناس َمن َْعََز َعن ا كتساب ال ْخوانب(                                    .عندی آ خشاب کثریة  الف(

َح ا شارات الالزمة .          ج(   د( نَذَهب ا یل النجف ال َشف یف قَواِفل الزایرة .                           ََشَ

 ِصْدق -َوقََع  –ب ( الیوم                                  صدیق  –َوَجَد  –هنار الف ( 

 ِصْدق -َوقََع  –د( هنار                                      صدیق –َوَجَد  –الیوم ج (  

 الصف -د( ماء              املدرسة –اجلامعة         ج( العداوة  - ب( الفرج      املکتبة     -الف( املواصةل 

َتْطُبخانِ د(             (  آُطُبخوا   ج                 ب ( تَْطُبخانِ                  ( آُطُبخا الف  س َ

 ب (  میوه ی این درخت ذلیذ است .                       الف (  این درخت میوه ی ذلیذی دارد.      

 ج ( میوه ی ذلیذ درخت برای این است .                        د(  برای آ ن درخت میوه ی ذلیذی است .
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