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خالصه درس  زیست شناسی )2(  پایه یازدهم  ) علوم تجربی (

           
  

 فصل اول تنظیم عصبی
                               

گفتار 1 : سلول های )یاخته های( بافت عصبی
بافت عصبی شامل سلول های عصبی و سلول های پشتیبان )نوروگلیا( است .

عملکرد سلول های عصبی






 1- تحریک پذیری   
 2- هدایت پیام     

3- انتقال پیام

ساختار سلول عصبی
1- جسم سلولی : محل قرار گرفتن هسته و انجام سوخت و ساز سلول است.

2- دندریت : رشته هایی که پیام را دریافت کرده و به جسم یاخته ای وارد می کنند .
3- اکسون : رشته هایی که پیام را از جسم سلولی تا انتهای خود که پایانه اکسون نام دارد ، هدایت می کنند . پیام عصبی از پایانه 

اکسون به سلول دیگر منتقل می شود . 
غالف میلین : پوشش روی رشته های اکسون و دندریت در بسیاری از یاخته های عصبی است. غالف میلین با پیچیدن سلول پشتیبان 

به دور رشته عصبی ایجاد می شود . نقش غالف میلین  عبارتند از : 1- عایق بندی نورون   2- افزایش سرعت هدایت پیام
گره رانویه : محل هایی که غالف میلین روی رشته قطع شده است .

 1- ساختن غالف میلین  
2- ایجاد داربست برای استقرار سلول های عصبی  

3- دفاع از سلول های عصبی 
4- حفظ هم ایستایی مایع اطراف آن ها 

اعمال سلول های پشتیبان 





انواع سلول های عصبی

1- نورون حسی : پیام ها را از گیرنده های حسی به بخش مرکزی دستگاه عصبی می برد .
2- نورون حرکتی : پیام  را از بخش مرکزی دستگاه عصبی به سوی اندام ها می برند .

3- نورون رابط : از مغز و نخاع بین سلول های عصبی حسی و حرکتی ، ارتباط برقرار می کنند .
پتانسیل آرامش : در حالت عدم فعالیت عصبی ، اختالف پتانسیل دو سوی غشای یاخته های عصبی در حدود 70- میلی ولت است.این 
اختالف پتانسیل بر اثر اختالف میزان یون سدیم و پتاسیم در داخل و خارج غشا است. به این حالت پتانسیل آرامش گفته می شود. در این 
حالت از طریق کانال های همیشه باز ، یون ها از عرض غشا منتشر می شوند و سدیم به درون سلول وارد و پتاسیم از سلول خارج می شود.
علل ایجاد پتانسیل آرامش : 1- نفوذپذیری بیشتر غشا نسبت به یون پتاسیم خروجی  2- عملکرد خاص پمپ سدیم  - پتاسیم که 

در هر بار فعالیت سه یون سدیم از نورون خارج و دو یون پتاسیم وارد می شود .
پتانسیل عمل : تغییر ناگهانی در اختالف پتانسیل دو سوی غشای نورون که داخل آن را مثبت تر از بیرون می کند و برگشت آن به 

حالت آرامش می باشد .
مراحل پتانسیل عمل : 1- باز شدن کانال های دریچه دار سدیمی براثر تحریک و وارد شدن مقدار زیادی سدیم به داخل نورون و مثبت 
شدن درون نورون         2-  بسته شدن کانال های دریچه دار سدیمی و سپس باز شدن کانال های دریچه دار پتاسیمی که باعث خارج شدن 

پتاسیم از درون نورون به خارج آن می شود و پتانسیل غشا به حالت آرامش باز می گردد.
پس در پایان پتانسیل عمل، فعالیت پمپ سدیم - پتاسیم بیشتر شده و شیب غلظت یون های سدیم و پتاسیم را در دو طرف غشا به 

حالت آرامش برمی گرداند . 
پیام عصبی : جریان نقطه به نقطه پتانسیل عمل تا رسیدن به انتهای رشته عصبی در نورون .
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انواع هدایت پیام عصبی 
میلین  بدون  به بخش های  مربوط  نوع هدایت  این   . مناطق رشته عصبی جا به جا می شود  تمام  در  پیام عصبی   : نقطه ای  1- هدایت 

نورون ها است.  
2- هدایت جهشی : پیام عصبی از یک گره رانویه به گره رانویه دیگر هدایت می شود . این نوع هدایت مربوط به بخش های میلین دار 

نورون ها است .
 







1- قطر رشته عصبی                 
2- بودن یا نبودن میلین :  هدایت در نورون های میلین دار سریع تر است.

عوامل موثر در سرعت هدایت 

سیناپس ) همایه ( : محل ارتباط نورون با سلول دیگر ) نورون - ماهیچه - سلول غده ای (
ناقل عصبی : ماده ای که از نورون پیش سیناپسی آزاد شده و برسلول پس سیناپسی اثر می گذارد . ناقل عصبی در جسم سلولی نورون 

ساخته و درون  ریزکیسه ها و از طریق اکسون ها به پایانه می رسد .

مراحل انتقال پیام عصبی 
1- رسیدن پیام به پایانه آکسونی  2- آزاد شدن ناقل از طریق اگزوسیتوز در فضای سیناپسی  3- اتصال ناقل به گیرنده خود در 
غشای سلول  پس سیناپس  4- باز شدن کانال پروتئین گیرنده و تغییر نفوذپذیری غشای سلول پس سیناپسی نسبت به یون ها و 

در نتیجه تغییر پتانسیل الکتریکی آن 






تحریک          تولید پیام در سلول پس سیناپسی 

بازدارندگی     عدم تولید پیام در سلول پس سیناپسی 
انواع تغییر پتانسیل الکتریکی در سلول پس سیناپسی : 

سرنوشت ناقلین عصبی آزاد شده : 1- جذب دوباره به وسیله سلول پیش سیناپسی  2- تجزیه به وسیله آنزیم ها 

گفتار 2 : ساختار دستگاه عصبی
دستگاه عصبی انسان شامل دو بخش مرکزی و محیطی است .

دستگاه عصبی مرکزی شامل مغز و نخاع است .
ماده خاکستری : اجتماع جسم سلولی نورون ها و رشته های عصبی بدون میلین 

ماده سفید : اجتماع رشته های میلین دار
حفاظت از مغز و نخاع از سه طریق انجام می شود : 1- استخوان های جمجمه و ستون مهره ها  2- پرده های مننژ : سه پرده پیوندی 
که فضای بین آن ها با مایع مغزی - نخاعی که مانند یک ضربه گیر است ، پر شده است . 3- سد خونی - مغزی : عدم وجود منفذ بین 

سلول های بافت پوششی مویرگ های مغزی که باعث جلوگیری از نفوذ بسیاری از مواد و میکروب ها به مغز می شود .

مغز
1- مخ : شامل دو نیمکره راست و چپ است . رابط های پینه ای و سه گوش این دو نیمکره را به هم متصل می کنند . هر نیمکره دارای 
کارهای اختصاصی هم می باشد . قشر مخ از ماده خاکستری است و دارای چین خوردگی و شیارهای فراوان است . این قسمت از مخ 

شامل بخش های حسی ، حرکتی و ارتباطی است . بخش حسی پیام های اندام های حسی را دریافت می کند . بخش حرکتی پیام ها را 
به ماهیچه ها و غدد می فرستد . بخش ارتباطی بین بخش حسی و حرکتی ارتباط برقرار می کند . قشر مخ با پردازش نهایی اطالعات 

ورودی باعث یادگیری ، تفکر و عملکرد هوشمندانه می شود .
2- ساقه مغز : شامل مغز میانی ، پل مغزی و بصل النخاع است .



آزمون شمارهسؤاالت امتحان كالس هاي یازدهم
  درس  :  زیست شناسی )2(

34

  دبیرستان ماندگار البرز ) خرداد 98 (
تاریخ امتحان :  98/3/18
مدت امتحان  :  80 دقیقه

                       )  فصل یکم  (
1- الف( قبل از رسیدن پتانسیل عمل به قله، چگونه درون غشای نورون مثبت می شود؟         1

      ب( نقش بخش تاالموس ها )نهنج( را بنویسید.   
 )        فصل دوم         (

2- الف( وظیفه جسم مژگانی در چشم را بنویسید.    ب( هدف از ایجاد سازش چیست؟       1

 )        فصل سوم         (

3- الف( تا اواخر سن رشد، چه تغییری در تراکم و توده استخوانی و بدن رخ می دهد؟         1
ب( در بخش تیره یک سارکومر کدام نوع پروتئین های انقباضی وجود دارند؟

 )        فصل چهارم         (

4- الف( علت ایجاد دیابت نوع دو را بنویسید.                         ب( اثر هورمون پاراتیروئیدی را بر کلیه بنویسید.      1

 )        فصل پنجم         (

5-  الف( ساختار الیه بیرونی پوست را توضیح دهید.               1     

        ب( لنفوسیت های T کشنده چگونه سلول هدف را از بین می برند؟

 )        فصل ششم         (

6- درست یا نادرست بودن عبارت زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید :        0/25
تعدادی از رشته های دوک در یک سلول مریستمی )سرالدی( لوبیا به سانترومر کروموزوم ها متصل می شوند.

7- جای خالی در عبارت زیر را با کلمه مناسب پر کنید :          0/25
در انسان اسپرماتوسیت اولیه در هسته خود دارای ...................... مولکول DNA می باشد.

8- الف( در نقطه وارسی متافازی چه مواردی کنترل می شوند؟    ب( دو عامل فیزیکی ایجادکننده سرطان را نام ببرید؟     1
9- الف( تفاوت متافاز 1 و متافاز 2 در تقسیم میوز چیست؟     ب( اصطالح نوکلئوزوم را تعریف کنید.       1
10- به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید :             1

الف( در سلولی که n = 16 2 است، در ابتدای مرحله آنافاز میتوز، چند سانترومر وجود دارد؟
ب( در مرحله پروفاز 1 این سلول چند عدد تتراد تشکیل می شود؟

پ( اگر سلول روبه رو در مرحله ای از تقسیم میوز باشد، سلول اولیه                                          
      آن چند کروموزوم داشته است؟

ت( کدام مرحله از تقسیم برای تهیه کاریوتیپ اصاًل مناسب نیست ؟

 )        فصل هفتم         (

11- درست یا نادرست بودن عبارات زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید :          0/5
الف( ترشح LH باعث افزایش تولید اسپرم می شود.

ب( در یک دوره جنسی، ادامه فعالیت جسم زرد، به جنین جایگزین شده در لوله رحم امکان ادامه رشد می دهد.
12- جای خالی در عبارات زیر را با کلمه مناسب پر کنید :           0/5

الف( در فاصله روزهای 22 تا 25 دوره جنسی زنان سالم، اندازه جسم زرد در حال ...................... است.
ب( پس از خروج نوزاد، فرایند زایمان طبیعی، برای ...................... ادامه می یابد.

6



آزمون شمارهسؤاالت امتحان كالس هاي یازدهم
  درس  :  زیست شناسی )2(

35

  دبیرستان ماندگار البرز ) خرداد 98 (
تاریخ امتحان :  98/3/18
مدت امتحان  :  80 دقیقه

13- الف( سلول هدف هورمون LH در مردان چه نام دارد؟            1
ب( ترشحات کدام غدد تولیدمثلی مرد نقش تغذیه ای برای اسپرم ها دارد؟

پ( در جانورانی که لقاح خارجی دارند، تخمک چگونه در برابر عوامل نامساعد محیطی محافظت می شود؟
14- الف( در کدام بخش اسپرم ها انرژی الزم برای حرکت، تولید می شود؟          1

ب( اسپرم ها چگونه از الیه ژله ای اووسیت ثانویه عبور می کنند؟
پ( زنبور ملکه، چگونه زنبور نر تولید می کند؟

15- الف( موارد مشخص شده در شکل روبه رو را نام گذاری کنید :         1/25

1
2

3

                                                                                                   
ب( اووسیت ثانویه در چه زمانی تقسیم میوز 2 را انجام می دهد؟ 

16- بیشترین مقدار هر یک از هورمون ها در چه زمانی از دوره جنسی زنان است؟         1

 )        فصل هشتم         (

17- درست یا نادرست بودن عبارات زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.         0/5
الف( در سرخس گامت های نر متحرک از تقسیم میتوز حاصل می شوند.

ب( هر سلول حاصل از میتوز دانه گرده نارس، در فرایند تولیدمثل، شرکت دارد.
18- جای خالی در عبارت زیر را با کلمه مناسب پر کنید :          0/25

در دانه رست گیاه ......................، لپه هنگام رویش دانه از خاک خارج نمی شود.
0/75 19- الف( در روش خوابانیدن، ساقه ای که خوابانیده می شود، چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟    

ب( نحوه ایجاد لوله گرده در نهاندانگان چیست؟
20- الف( در چه صورت اندوخته غذایی دانه حالت دیپلوئید خواهد داشت؟          1

ب( جانوران چگونه در پراکندگی دانه ها نقش دارند؟
21- الف( نحوه تولید موزهای بدون دانه را بنویسید.            1

  ب( در هنگام رویش دانه، اولین بخشی که از دانه خارج می شود را نام ببرید و این بخش جزء کدام بخش دانه می باشد؟ 

 )        فصل نهم         (
22- درست یا نادرست بودن عبارت زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید :        0/25

پوستک سدی نسبتًا نفوذناپذیر در برابر عوامل بیماری زا است.
23- جای خالی در عبارات زیر را با کلمه مناسب پر کنید :           0/5

الف( ماده ای که کاهش آن همراه با افزایش اکسین، چیرگی راسی به وجود می آید، در پاییز می تواند باعث جلوگیری از 
       ...................... شود.

ب( هورمونی که باعث ریزش بعضی اندام های گیاه می شود هنگام رسیده شدن میوه ها منجر به ......................
      دیواره سلولی می شود.

1    
1 2

24- الف( هورمون اکسین چگونه باعث خم شدن ساقه به سمت نور یک طرفه می شود؟                    
    ب( موارد مشخص شده در شکل مقابل را نام گذاری کنید.

25- الف( آبسیزیک اسید چگونه باعث حفظ آب در گیاه می شود؟           1
    ب( یکی از موادی که باعث سخت شدن دیواره یاخته ای در گیاهان می شود را نام ببرید.

    پ( سیانید تولیدشده توسط برخی از گیاهان چگونه بر خود گیاه تأثیری ندارد؟
    ت( پاسخ ریشه گیاه به نور یک طرفه چگونه است؟
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1- الف( باز شدن كانال های دریچه دار سدیمی باعث سرازیر شدن سدیم ها به داخل سلول می شود.
      ب( پردازش و تقویت اغلب پیام های حسی برای ارسال به قشر مخ

2- الف( تغییر قطر عدسی چشم برای تطابق                         ب( برای این كه مغز بتواند اطالعات مهم تری را پردازش كند.
3- الف( توده استخوانی و تراكم آن افزایش می یابد.           ب( اكتین و میوزین

4- الف( عدم پاسخ گیرنده های انسولین به آن                         ب( افزایش بازجذب كلسیم
5- الف( چندین الیه سلول پوششی كه خارجی ترین سلول های آن مرده اند.

       ب( به سلول هدف متصل شده و با ترشح پرفورین و آنزیم، مرگ برنامه ریزی شده را به راه می اندازند.
6- درست  

92 -7
8- الف( كروموزوم ها به طور دقیق به رشته های دوک متصل و در وسط یاخته آرایش یافته اند.

       ب( پرتوهای ماورابنفش و پرتو ایکس
9- الف( در متافاز 1 كروموزوم ها به صورت تتراد مشاهده می شوند ولی در متافاز 2 كروموزوم ها دو كروماتیدی هستند.

       ب( مجموعه 8 مولکول پروتئین هیستون به همراه حدود دو دور DNA در اطراف آن ها
ب( 8                                      پ( 8                                   ت( متافاز 10- الف( 16                           

ب( نادرست 11- الف( درست  
ب( خروج جفت و بند ناف 12- الف( كوچک شدن  

ب( وزیکول سمینال                    پ( تخمک دیواره ای چسبناک و ژله ای دارد. 13- الف( سلول های بینابینی 
14- الف( میتوكندری های )راكیزه( تنه                                          

        ب( آنزیم های آزاد شده از كیسه آكروزوم، الیه داخلی را هضم می كنند.
         پ( تخمک خود را بدون لقاح با اسپرم تقسیم كرده و تولید زنبور نر می كند.

3( تروفوبالست 2( توده سلولی درونی  15- الف( 1( موروال 
        ب( برخورد اسپرم با آن و شروع لقاح

LH -16 حدود روز چهاردهم، FSH حدود روز چهاردهم، استروژن قبل از تخمک گذاری )حدود روز سیزدهم(، پروژسترون پس از  
       تخمک گذاری و تشکیل جسم زرد )حدود روز 19 الی 23(

17- الف( درست              ب( درست
18- ذرت

19- الف( باید دارای گره باشد.    ب( سلول رویشی رشد كرده و تولید لوله گرده می كند.
20- الف( در صورتی كه اندوسپرم جذب لپه ها شود.           ب( با خوردن دانه ها در پراكندگی آن ها موثرند.
21- الف( اگر رویان قبل از تکمیل مراحل رشد و نمو از بین برود، دانه های نارس ریز با پوسته نازک ایجاد می شوند.

       ب( ریشه رویانی، رویان

22- درست
23- الف( پیری اندام های هوایی                                        ب( ژله ای شدن

24- الف( نور یک طرفه باعث جابه جایی اكسین از سمت نور دیده به سمت سایه شده، رشد طولی یاخته ها در سمت سایه بیشتر از  
                سمت نور دیده و در نتیجه ساقه خم می شود.

پ( آندوسپرم          ب( 1- الیه گلوتن دار  
25- الف( با بستن روزنه های هوایی                                       

       ب( لیگنین، سیلیس
       پ( این تركیبات به صورتی است كه پس از تجزیه در لوله گوارش جانوران به ماده سمی تبدیل می شود.

       ت( بر خالف جهت نور رشد می كند.


