
 نمره :وقت 1امتحان نوبت اول در س زیست شناسی خدا نام به
  :دبير :خانوادگی نام و نام پرورش ملکان و آموزش اداره

 1398دی ماه  ............:کالس نام دبيرستان امام حسين )ع(
 

 نمره سواالت ردیف
 (از کلمات صحیح و غلط استفاده کنید.) .درستی یا نادرستی هر جمله را بدون ذکر دلیل مشخص کنید 1

 .آنزیم های لیپاز موجود در ترکیبات صفرا به گوارش لیپیدهای دوازدهه کمک می کندآ( 
 .دانشمندان می توانند ژنهای انسان را به گیاهان و باکتریها وارد کنندب( 
 دیافراگم در هنگام استراحت حالت مسطح دارد،پ( 
 .هده میشوددر پایان مرحله ی سیستول دهلیزی، حداکثر میزان خون در هر بطن مشات( 

2 

 .جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید 2
 .دارد بستگی آن ……………….………………………میزان خدمات هر بوم سازگان به آ( 

 .شود می فراهم ………………………………… از مولکول های  فرایند آندوسیتوزانرژی الزم برای ب( 
 .گیرد می صورت. ……………………………در دوزیستان بیشتر تبادالت گازی از طریق پ( 
 است. …………………………بسته شدن  مربوط به صدای دوم قلب ت( 

2 

 .است شده تشکیل بافت چندین از. …………هر  -1 3
 اندام( 2                                                                     سلول  (1

 کدام ماده ی موجود در بزاق نقش آنزیمی ندارد؟ -2
 لیزوزیم( 2                                                                   موسین  (1

 پیوستن و جداشدن کربن دی اکسید و اکسیژن به هموگلوبین تابع چه چیزی است؟ -3
 دمای خون( 2                                                           غلظت گازها   (1

 .است شده پوشیده )آندوکارد( شامه نام درون به ..................... از نازک ه ای الی توسط قلبی های حفره داخلی سطح -4
 (بافت ماهیچه ای قلبی 2ساده                                                                    فرشی سنگ پوششی بافت (1

2 

 .به سؤاالت زیر، پاسخ کوتاه دهید 4
 لیپوپروتئینها چند نوع هستند؟ -1

 .را بنویسید قطع درختان جنگلاثرات  -2

 چه نام دارد و درکجا تولید می شود؟ A ماده -3

𝑜3
−HC++H →o 2+H2Co                     

 A                                                                                                .در قلب را بنویسید )اکلیلی(قش رگهای کرونرین -4
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 .ر مسیر گردش خون عمومی جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنیدد 5
 .……… دهلیز ←. ………… های سیاهرگ ← …………… تبادالت ← بدن سرتاسر← سرخرگ ←……………بطن 

1 

 .بنویسیدمورد مناسب آن در سمت چپ  روبروییک از مفاهیم سمت راست را  شمارۀ هر 6
  از چند بوم سازگان تشکیل شده است. جمعیت (1)

  در آن جمعیتهای گوناگونی وجود دارند که با هم تعامل دارند. بوم سازگان (2)
  مجموع جانداران یک گونه که در یک جا زندگی می کنند. زیست کره (3)
   شامل همهی جانداران و همهی زیستگاهها و همهی زیست بوم های زمین است. زیست بوم (4)

1 



 2 چهار نوع بافت جانوری را نام ببرید. 7

 نقش هر یک از اندام های زیر در گوارش را ذکر کنید. 8
 الف( لوزالمعده:

 ب( کبد:

1 

 .کنید پر را خالی ایهفضا ملخ، گوارش ی لوله در غذا حرکت مسیر به توجه با 9
 مخرج  ………………………  ← معده ← معده ایه کیسه←……………← ……………………… ←مری←. دهان

1.5 

 هریک از موارد زیر توسط کدام آنزیم انجام می گیرد؟ 10
 الف(گوارش پروتئین ها:

 ب(آبکافت تری کلیسیرید ها:
 تجزیۀ نشاسته: پ(

1.5 

 .یدهد پاسخ زیر سؤاالت به شکل به توجه با 11
 

                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نامگذاری کنید. را  6بخش شمارۀ  – الف
 بمانند؟ باز موارهه اه حبابک میشود باعث قسمت کدام – ب
 شود؟ می موارد کدام شامل دارد وجود اه ریه در که اییه حجم عمیق، دم صورت در – پ

1.5 

 ساختار های تنفسی هر یک از جانداران زیر را  ذکر کنید. 12
 الف( ماهی:

 ب( ملخ:
 پ(کبوتر:

1.5 

 ضربه حجم دقیقه، در قلب ضربان تعداد به توجه با .است دقیقه در لیتر پنج حدود استراحت حالت در بزرگساالن، در قلبی ده برون فعالیت
 .کنید محاسبه لیتر میلی برحسب را ای
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 20 مجم.ع نمرات  
 

 

 



 

 

 

 

 

 نمره دقیقه 75 :وقت 1س زیست شناسیامتحان نوبت اول در  خدا نام به
 خاقانی :دبیر جوابیه پرورش ملکان و آموزش اداره

 1397دی ماه  
 

 نمره سواالت ردیف
 .درستی یا نادرستی هر جمله را بدون ذکر دلیل مشخص کنید 1

 .غلط، وارش لیپیدهای دوازدهه کمک می کنترکیبات صفرا به گآنزیم های لیپاز موجود در آ( 
 صحیح.  .دانشمندان می توانند ژنهای انسان را به گیاهان و باکتریها وارد کنندب( 
 غلط. دیافراگم در هنگام استراحت حالت مسطح دارد،پ( 
 صحیح. . در پایان مرحله ی سیستول دهلیزی، حداکثر میزان خون در هر بطن مشاهده میشودت( 

2 

 .جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید 2
 .دارد بستگی آن ……………میزان تولید کنندگی…میزان خدمات هر بوم سازگان به آ( 

 .شود می فراهم ……………ATP............فرایند آندوسیتوز از مولکول .انرژی الزم برای ب( 
 .گیرد می صورت …………پوست………در دوزیستان بیشتر تبادالت گازی از طریق پ( 
 است. …………دریچه های سینی………بسته شدن  مربوط به صدای دوم قلب ت( 

2 

 .است شده تشکیل بافت چندین از …………هر  -5 3
 اندام( 2                                                                     سلول  (1

 کدام ماده ی موجود در بزاق نقش آنزیمی ندارد؟ -6
 لیزوزیم( 2                                                                    موسین (1

 پیوستن و جداشدن کربن دی اکسید و اکسیژن به هموگلوبین تابع چه چیزی است؟ -7
 دمای خون( 2                                                            غلظت گازها  (2

 .است شده پوشیده )آندوکارد( شامه نام درون به ....................از  نازک الیه ای  توسط قلبی های حفره داخلی سطح -8
 (بافت ماهیچه ای قلبی 2                                                                   ساده فرشی سنگ پوششی بافت (2

 

2 

 .به سؤاالت زیر، پاسخ کوتاه دهید 4
 دو نوع پر چگال و کم چگال هستند؟لیپوپروتئینها چند نوع  -5
 تغییرات آب و هوا، افزایش گرمای زمین، کاهش تنوع زیستی ، فرسایش خاکو وقوع سیل.  .اثرات جنگل زدایی را بنویسید -6
 بیکربنات چه نام دارد و درکجا تولید می شود؟ A ماده -7

(A)
–

3HCo++H →o 2+H2Co 
 تغذیۀ ماهیچه های قلب .در قلب را بنویسید )اکلیلی(قش رگهای کرونرین -8

2 

 1 .ر مسیر گردش خون عمومی جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنیدد 5



 ←. ………زبرین و زیرین…  های سیاهرگ ← ………گاز و مواد  …… تبادالت ← بدن سرتاسر← سرخرگ ←……چپ…بطن 
 .……راست… دهلیز

 
 .بنویسیدمورد مناسب آن در سمت چپ  روبروییک از مفاهیم سمت راست را  شمارۀ هر 6

 4 از چند بوم سازگان تشکیل شده است. جمعیت (5)

 2 های گوناگونی وجود دارند که با هم تعامل دارند. در آن جمعیت بوم سازگان (6)
 1 مجموع جانداران یک گونه که در یک جا زندگی می کنند. زیست کره (7)
  3 زیست بوم های زمین است. ۀزیستگاهها و هم ۀجانداران و هم ۀشامل هم زیست بوم (8)

1 

 2 ماهیجه ای و عصبی  –پیوندی  –چهار نوع بافت جانوری را نام ببرید. پوششی  7

 نقش هر یک از اندام های زیر در گوارش را ذکر کنید. 8
 الف( لوزالمعده: ترشح آنزیم و بیکربنات سدیم  به دوازدهه .

 ذخیر، آهن و برخی ویتامین ها.ب( کبد: ساخت صفرا ، کلیگوژن و پروتئین و 

1 

 .کنید پر را خالی ایهفضا ملخ، گوارش ی لوله در غذا حرکت مسیر به توجه با 9

  ← معده ← معده ایه کیسه←…پیش معده…چینه دان … ……← ……………………… ←مری←. دهان

 مخرج  …………روده……………

1.5 

 هریک از موارد زیر توسط کدام آنزیم انجام می گیرد؟ 10

 الف(گوارش پروتئین ها: پروتئاز .

 ب(آبکافت تری کلیسیرید ها:  لیپاز.

 پ( تجزیۀ نشاسته: آمیالز.

1.5 

 .یدهد پاسخ زیر سؤاالت به شکل به توجه با 11
 

                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .تامنامگذاری کنید. ظرفیت  را  6بخش شمارۀ  – الف

 4 بمانند؟ باز موارهه اه حبابک میشود باعث قسمت کدام – ب

 . 4-2- 1 شود؟ می موارد کدام شامل دارد وجود اه ریه در که اییه حجم عمیق، دم صورت در – پ

1.5 

 1.5 ساختار های تنفسی هر یک از جانداران زیر را  ذکر کنید. 12



 الف( ماهی: آبشش.

 نایدیسی.ب( ملخ: 

 پ(کبوتر: شش و کیسه های هوادار.

فعالی
 ت

 ضربه حجم دقیقه، در قلب ضربان تعداد به توجه با .است دقیقه در لیتر پنج حدود استراحت حالت در بزرگساالن، در قلبی ده برون

= 75،    5000÷ 75=  66.7.                                                                                                                    کنید محاسبه لیتر میلی برحسب را ای

0.8÷60 
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 20 مجموع نمرات  
 


