
                                                                                         به نام خدا

آموزش و پرورش شهرستان 
 ملکان

  98تاریخ:دی ماه  1امتحان درس زیست شناسی

دبیرستان امام حسین 
 شهرستان ملکان

 نام و نام خانوادگی:
 نام کالس:

 دقیقه75وقت امتحان:
 

 

 نمره متن سواالت ردیف
 استفاده کنید( صحیح و غلطصحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید.)از کلمات  1

 در پزشگی شخصی با استفاده از اطالعات دنای هر گونه روش های درمانی هر فرد را طراحی می کنند. .1
 است. LDLباالتر از لیپو پروتئین  HDLنسبت کلسترول به پروتئین، در لیپو پروتئین  .2
 .شود می وارد حلق به دو، هر یا دهان، بینی، از عبور با هوا .3
 در نوار قلب ،  نشان داده می شود. Tفعالیت الکتریکی دهلیز ها به شکل موج  .4

2 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. 2
 .اند شده تشکیل ..…………..……………………و ..………………………………بافت از قلب  پیراشامه و شامه برون .1
وارد ، هوا را  ……………………پمپ فشارساز و کار   با  و فیل ..……………………قورباغه ، با ساز و کار پمپ فشار  .2

 می کنند. خود ششها 
 از نوع  خارجی و …………….…………………ماهیچۀاز نوع  داخلی های روده،بنداره راست انتهای در .3

 .دارند قرار .………….…………………اهیچۀم
 .آورند می وجود به را جمعیت یک کنند، می زندگی خاص ..…………………… و ………………… در که گونه یک افراد .4

2 

 از بین گزینه ها ، گزینۀ مناسب را انتخاب و دور آن خط بکشید. 3
 کلیگوژن از ترکیب کدام مولکول ها ساخته می شود. .1

 ت(فروکتوز                        پ(ریبوز                                                             ب(گلوکز                     الف( ساکارز              
 بیشترین مقدار کربن دی اکسید  به این صورت در خون مبادله می شود؟ .2

 ت( محلول در خوناب                       پ( ترکیب با هموگلوبین                       ب( یون بیکربنات         الف( کربنیک اسید               
 در ابتدای آئورت و بین دهلیز راست و یطن راست به ترتیب کدام دریچه ها قرار دارد. .3

 ت( سه لختی و سینی                پ( دو لختی و سینی                            ب( سینی و سه لختیلختی                 الف( سینی و دو 
 کدام آنزیم در از بین بردن باکتری های دهان موثر است؟ .4

 ت( لیپاز  ب( آمیالز                                   ب(  پپسین                                                                            الف( لیزوزیم

2 

 به سواالت زیر جواب کوتاه دهید. 4
  در بیماری سلیاک بدلیل وجود کدام پروتئین یاخته های روده تخریب می شوند؟ .1
 کدام سوخت ها موجب آفزایش کربن دی اکسید جو می شوند؟ .2
  می شود؟انرژی مواد مغذی در یاحته ها ی بدن  به کدام انرژی شیمیایی تبدیل   .3
  خون طرف راست قلب  چه نوع خونی دارد؟ .4

2 

 نقش هر یک را بنویسید. 5
  شبکه هادی قلب: .1
  کیسه های هوادار پرندگان: .2
  غشای یاخته: .3
  معدۀ ملخ: .4

2 



 1  برای هم ایستایی یک مثال بنویسید. 6

 1  انتقال فعال را تعریف کنید. 7

 1  حرکات لوله گوارش را نام ببرید؟ 8

 هر یک از جانوران زیر چه نوع گوارشی دارند؟ 9

 هیدر:  .1

 او: گ .2

1 

 1 دو ویژگی مهم شش ها را ذکر کنید.  10

 1  ساده ترین آبششها چه ساختاری دارند و در کدام جاندار دیده می شود. 11

 محاسبه کنید.میلی لیتر  64با توجه به مدت هر یک از مراحل چرخه ضربان قلب ، برون ده قلب را در فردی با حجم ضربه ای  12
 

1 

 بخش های مشخص شده را نام گذاری کنید. 13
1. 
2.  

 

1 

 1  .کنند تجزیه نیز را لوزالمعده خود توانند ومی اند ومتنوع قوی لوزالمعده های پروتئاز 14

 مورد زیر را توضثح دهید.اهمیت قلب، در گرهی بافت شکل به توجه با 15
  .شود می انجام زمانی فاصلۀ با بطن، درون به بطنی دهلیزی گره از پیام فرستادن  .1

1 

 20 مجموع نمرات 
 موفق و پیروز باشید.           خاقانی
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آموزش و پرورش شهرستان 
 ملکان

  98تاریخ:دی ماه  1امتحان درس زیست شناسی

دبیرستان امام حسین 
 شهرستان ملکان

 نام و نام خانوادگی:
 نام کالس:

 دقیقه75وقت امتحان:
 

 

 نمره متن سواالت ردیف
 استفاده کنید( صحیح و غلطصحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید.)از کلمات  1

 غدر پزشگی شخصی با استفاده از اطالعات دنای هر گونه روش های درمانی هر فرد را طراحی می کنند. .5
 غاست. LDLباالتر از لیپو پروتئین  HDLنسبت کلسترول به پروتئین، در لیپو پروتئین  .6
 ص.شود می وارد حلق به دو، هر یا دهان، بینی، از عبور با هوا .7
 غدر نوار قلب ،  نشان داده می شود. Tفعالیت الکتریکی دهلیز ها به شکل موج  .8

2 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. 2
 .اند شده تشکیل ....متراکم پیوندی بافت ......و .......فرشی سنگ پوششی ......بافت از قلب  پیراشامه و شامه برون .5
می خود وارد ششها ، هوا را  ...یمنف ...پمپ فشارساز و کار   با  و فیل ...مثبت...قورباغه ، با ساز و کار پمپ فشار  .6

 کنند. 
 .دارند قرار ..مخطط ..اهیچۀم از نوع  خارجی و ..صاف ..ماهیچۀاز نوع  داخلی های روده،بنداره راست انتهای در .7
 .آورند می وجود به را جمعیت یک کنند، می زندگی خاص ...مکانی... و ...زمان... در که گونه یک افراد .8

2 

 از بین گزینه ها ، گزینۀ مناسب را انتخاب و دور آن خط بکشید. 3
 کلیگوژن از ترکیب کدام مولکول ها ساخته می شود. .5

 ت(فروکتوز                        پ(ریبوز                                                             ب(گلوکز                     الف( ساکارز              
 بیشترین مقدار کربن دی اکسید  به این صورت در خون مبادله می شود؟ .6

 ت( محلول در خوناب                       پ( ترکیب با هموگلوبین                       ب( یون بیکربنات         الف( کربنیک اسید               
 در ابتدای آئورت و بین دهلیز راست و یطن راست به ترتیب کدام دریچه ها قرار دارد. .7

 ت( سه لختی و سینی                پ( دو لختی و سینی                            ب( سینی و سه لختیالف( سینی و دو لختی                 
 کدام آنزیم در از بین بردن باکتری های دهان موثر است؟ .8

 ت( لیپاز  ب( آمیالز                                   ب(  پپسین                                                                            الف( لیزوزیم

2 

 به سواالت زیر جواب کوتاه دهید. 4
 گلوتن گندم در بیماری سلیاک بدلیل وجود کدام پروتئین یاخته های روده تخریب می شوند؟ .5
 سوخت های فسیلیکدام سوخت ها موجب آفزایش کربن دی اکسید جو می شوند؟ .6
 ATP می شود؟انرژی مواد مغذی در یاحته ها ی بدن  به کدام انرژی شیمیایی تبدیل  .7
 خون تیره خون طرف راست قلب  چه نوع خونی دارد؟ .8

2 

 نقش هر یک را بنویسید. 5
 ضربان خودکارقلب شبکه هادی قلب: .5
 افزایش کارایی شش ها کیسه های هوادار پرندگان: .6
 کنترل ورود و خروج مواد غشای یاخته: .7
 جذب مواد مغذی معدۀ ملخ: .8

2 

 1 .شود می زیاد ادرار طریق از آن دفع یابد، می افزایش خون سدیم   وقتی برای هم ایستایی یک مثال بنویسید. 6



 در .دارد نام فّعال انتقال کند، می منتقل غلظت شیب برخالف را مواد یاخته، آن، در که فرایندی انتقال فعال را تعریف کنید. 7

 .کنند می منتقل غلظت شیب برخالف را ای ماده انرژی، صرف با پروتئین های مولکول فرایند، این

1 

 1 کرمی و قطعه قطعه کننده حرکات لوله گوارش را نام ببرید؟ 8

 هر یک از جانوران زیر چه نوع گوارشی دارند؟ 9

 کیسه گوارشیهیدر:  .3

 لوله گوارشیگاو:  .4

1 

 1 .کشسانی ویژگی دیگری و سینه قفسۀ حرکات از پیروی یکیدو ویژگی مهم شش ها را ذکر کنید.  10

 و کوچک های برجستگی ها، آبشش ترین ساده ساده ترین آبششها چه ساختاری دارند و در کدام جاندار دیده می شود. 11

 دریایی های ستارۀ آبشش مانند هستند، پوستی پراکندۀ

1 

 محاسبه کنید.میلی لیتر  64با توجه به مدت هر یک از مراحل چرخه ضربان قلب ، برون ده قلب را در فردی با حجم ضربه ای  12
 64×  75=  4800میلی لیتر  

1 

 بخش های مشخص شده را نام گذاری کنید. 13
 سرخرگ ششی.1
 بزرگ سیاهرگ زبرین .2

 

1 

 این از چگونه بدن کنید می فکر .کنند تجزیه نیز را لوزالمعده خود توانند ومی اند ومتنوع قوی لوزالمعده های پروتئاز 14
شوند. البته  شوند و بعد در روده فعال مي ها به شکل غیرفعال در لوزالمعده ترشح مي این آنزیم کند؟ می جلوگیری مسئله

 .کننده تریپسین هم دارد لوزالمعده عامل غیرفعال

1 

 مورد زیر را توضثح دهید.اهمیت قلب، در گرهی بافت شکل به توجه با 15
اهمیت این فاصلة زماني در این  .شود می انجام زمانی فاصلۀ با بطن، درون به بطنی دهلیزی گره از پیام فرستادن  .2

شود  ها مي ها وجود داشته باشد. در این فاصله خون از دهلیزها وارد بطن است که فرصت کافي براي پر شدن بطن
 .شوند ها با خون پر مي و بطن

1 

 20 مجموع نمرات 
 موفق و پیروز باشید.           خاقانی


