
 به نام خدا

 دبیرستان امام حسین )ع(
 نام و نام خانوادگی:

 1امتحان درس زیست شناسی 
  2و  1فصل

 دقیقه 80مدت : 
 نام دبیر :خاقانی

 

 نمره متن سواالت ردیف
 و غلط استفاده کنید( صحیحدرستی یا نادرستی جمالت زیر را بنویسید.)از کلمات  1

نورون های خاص خود ، جایگاه خورشید در آسمان و جهت مقصد را تشخیص می دهند و کرم پروانه مونارک با استفاده از  ( أ
 بسوی آن پرواز می کند.

 سوخت زیستی موجب افزایش کربن دی اکسید جو و جلوگیری از آلودگی هوا میشود. ( ب
 همه مولکول ها و یونها میتوانند از غشا یاخته عبورکنند. ( ت
 صلی در رودۀ بزرگ انجام می شود.در دهان و معده، جذب اندک است و جذب ا  ( ث

2 

 از کلمات )تراژن،اصالح شده ، چینه دارن، معده( استفاده و جاهای خالی را پر کنید. 2
 در ملخ غذای خورده شده از طریق مری به.......................منتقل میشود. ( أ

 .دارد بستگی آن ........................................ میزان به سازگان بوم هر خدمات میزان ( ب

1 

 مثالی از هم ایستایی در انسان بنویسید. ( أ 3
 ثابت نگه داشتن وضع درونی پیکر جاندار چه نامیده میشود؟ ( ب

1 

 هر یک از جمالت زیر اشاره به کدام مولکول زیستی دارد؟ 4
  ساخته شده است.بیشترین مولکول غشاء یاخته های جانوری  از آن 
 عبور خون را تنگ میکند. مسیرتدریج  چسبد وبه به دیواره سرخرگها می 
 د.نیاخته ها انرژی را در آن مولکول ذخیره میکن 
  ویتامینA .از طریق این مولکول جذب می شود 

2 

 مشخص کنید. 5
 ..................................پایان میابد.سطوح سازمان یابی حیات با .....................شروع وبا  .1

 دستگاه-زیست بوم                                  ب( سلول   –الف( سلول 
 

مقاومت بافت پیوندی متراکم در برابر کشش از بافت پیوندی سست..............ولی انعطاف پذیری آن .............  .2
 است.

 بیشتر –ب(کم تر                                کم تر           –الف(بیشتر 
 منظور از مهندسی ژن کدام است. .3

 الف( انتقال ژن از یک جاندار به جاندار دیگر                 ب(انتقال صفات از یک جاندار به جاندار دیگر

 هنگام بلع ، با رسین غذا به حلق، کدام عمل انجام میگیرد. .4

 ارادی ادامه پیدا می کند.                     ب( بلع به شکل ارادی ادامه پیدا می کند.الف( بلع به شکل غیر 

2 

 ؟گازوئیل زیستی از کدام دانه های ساخته می شود .1 6

 مالتوز در روده باریک توسط کدام آنزیم آب کافت می شوند؟ .2

1 



 در مورد اسب پاسخ دهید. 7
 محل آب کافت سلولز: .1
 جذب گلوکز: .2

1 

 کوتاه دهید.پاسخ  8
 موسین با جذب کدام ماده به مادۀ مخاطی تبدیل می شود: .1
 هنگام بلع راه نای چگونه بسته می شود؟ .2

1 

 1 مصرف می شود؟و چه تعداد مولکول کدام مونو سکارید است برای آب کافت این کربو هیدرات  458کربوهیدراتی دارای  9

 1 جذب لیپید ها را توضیح دهید. 10

 غذا های زیر توسط کدام آنزیم آب کافت می شود.هریک از  11
 پروتئین: .1
 :چربی .2
 :هیدرات های کربن  .3
4. DNA: 

2 

 الف(قسمت های مشخص شده را نام گذاری کنید. 12
 
 

 اقی شروع به ترشح بزاق می کنند؟ز ب(چرا با فکر کردن به غذا غدد ب

1 

 عبورمیکنند.هر یک از مواد زیر طبق چه فرایندی ازعرض غشاء یاخته  13
  پروتئین

  اکسیژن
  کلسترول

  سدیم
 اسمز آب

 

2 

 واحد سازندۀ هر یک را بنویسید. 14
 پروتئین: ( أ

 گلیکوژن: ( ب

1 

 نقش هر یک از اندامک های زیر را بنویسید. 15
 ریبوزوم)کافنده تن( ( أ

 شبکه اندوپالسم صاف: ( ب

1 

  مجموع نمرات 
 موفق و پیروز باشید.

 

 به نام خدا



 امام حسین )ع(دبیرستان 
 جوابیه

 1امتحان درس زیست شناسی 
  2و  1فصل

 دقیقه 80مدت : 
 نام دبیر :خاقانی

 

 نمره متن سواالت ردیف
 درستی یا نادرستی جمالت زیر را بنویسید.)از کلمات درست و غلط استفاده کنید( 1

آسمان و جهت مقصد را تشخیص می دهند و کرم پروانه مونارک با استفاده از نورون های خاص خود ، جایگاه خورشید در  ( ج
 صحیح  بسوی آن پرواز می کند.

 غلط .سوخت زیستی موجب افزایش کربن دی اکسید جو و جلوگیری از آلودگی هوا میشود ( ح
 غلط همه مولکول ها و یونها میتوانند از غشا یاخته عبورکنند. ( خ
 غلط .می شوددر دهان و معده، جذب اندک است و جذب اصلی در رودۀ بزرگ انجام  ( د

2 

 از کلمات )تراژن،اصالح شده ، چینه دارن، معده( استفاده و جاهای خالی را پر کنید. 2
 ......منتقل میشود.چینه داندر ملخ غذای خورده شده از طریق مری به...... ( ت
 .دارد بستگی آن ..............تولیدکنندگی.............. میزان به سازگان بوم هر خدمات میزان ( ث

1 

 وضع درونی پیکر جاندارثابت نگه داشتن  مثالی از هم ایستایی در انسان بنویسید. ( ج 3
 وجوی جست و پرواز برای نیز و بدن کردن گرم برای آن انرژی از ؟خوردچه استفاده ای می برد غذایی که  می گنجشکاز  ( ح

 .کندی م استفاده غذا

1 

 دارد؟هر یک از جمالت زیر اشاره به کدام مولکول زیستی  4
 .فسفو لیپید. بیشترین مولکول غشاء یاخته های جانوری  از آن ساخته شده است 
 کلسترول عبور خون را تنگ میکند. مسیرتدریج  چسبد وبه به دیواره سرخرگها می 
 .یاخته ها انرژی را در آن مولکول ذخیره میکند ATP 
  ویتامینA .تری گلیسیرید.  از طریق این مولکول جذب می شود 

2 

 مشخص کنید. 5
 سطوح سازمان یابی حیات با ..............شروع وبا ..........................پایان میابد. .5

 دستگاه-ب( سلول                                    زیست کره –الف( سلول 
 

پذیری آن ............. مقاومت بافت پیوندی متراکم در برابر کشش از بافت پیوندی سست..............ولی انعطاف  .6
 است.

 بیشتر –ب(کم تر                                          کم تر –الف(بیشتر 
 منظور از مهندسی ژن کدام است. .7

 ب(انتقال صفات از یک جاندار به جاندار دیگرلف( انتقال ژن از یک جاندار به جاندار دیگر                 ا
 به حلق، کدام عمل انجام میگیرد.هنگام بلع ، با رسین غذا  .8

 ب( بلع به شکل ارادی ادامه پیدا می کند.                     الف( بلع به شکل غیر ارادی ادامه پیدا می کند.

2 

 .ازدانه های روغنیگازوئیل زیستی از کدام دانه ها ساخته می شود؟  .3 6
 

 را ها مولکول این که دارند هایی آنزیم باریک رودۀ های یاخته آب کافت می شوند؟ ها مالتوز در روده باریک توسط کدام آنزیم .4
 کنند، می تبدیل به مونوساکارید

1 

 در مورد اسب پاسخ دهید. 7
 روده کور . محل آب کافت سلولز: .3
 روده بزرگ جذب گلوکز: .4

1 



 پاسخ کوتاه دهید. 8
 مادۀ و جذب فراوانی آب که است گلیکوپروتئینی موسین، شود:موسین با جذب کدام ماده به مادۀ مخاطی تبدیل می  .3

 .کند می ایجاد مخاطی
 (توسط دریچه اپی کلوت)برچاکنای هنگام بلع راه نای چگونه بسته می شود؟ .4

1 

  مونو سکارید است برای آب کافت این کربو هیدرات چند مولکول آب مصرف می شود؟ 458کربوهیدراتی دارای  9
457=1-458 

1 

 های یاخته درون .شوندی م منتشر پرز، درون یاختۀ به لیپیدها گوارش از حاصل لهای مولکو جذب لیپید ها را توضیح دهید. 10
 آیند می میکروندر کیلو شکل ها به لیپید سایر و ها پروتئین با همراه گلیسریدی تر  .شوند می دوباره ساخته ها مولکول این پرز،

  .شوندی م وارد لنفی مویرگ به و سپس ای یاختهن بی مایع به رانی برون با و

1 

 هریک از غذا های زیر توسط کدام آنزیم آب کافت می شود. 11
 پروتئاز ها پروتئین: .5
 لیپاز :چربی .6
 آمیالز :هیدرات های کربن  .7
8. DNA  :نوکلئاز 

2 

 الف(قسمت های مشخص شده را نام گذاری کنید. 12

 
 مغز عصبی پیام خودمختار، عصبی دستگاه فّعالیت با بذاقی شروع به ترشح بزاق می کنند؟ب(چرا با فکر کردن به غذا غدد 

 .شود می ترشح انعکاسی شکل به بزاق و رسدی م بزاقی های به غده
 

1 

 هر یک از مواد زیر طبق چه فرایندی ازعرض غشاء یاخته عبورمیکنند. 13
 آندو سیتوز و اگزو سیتوز پروتئین

 سادهانتشار  اکسیژن

 انتشار تسهیل شده کلسترول

 انتقال فعال سدیمیون 

 اسمز آب
 

2 

 .بنویسید را یک هر سازندۀ واحد 14
 آمینواسید :پروتئین ( أ

 گلوکز:گلیکوژن ( ب

1 

 نقش هر یک از اندامک های زیر را بنویسید. 15
 ساخت پروتئین.ریبوزوم)کافنده تن( :  ( أ

 :ساخت لیپید.شبکه اندوپالسم صاف ( ب

1 

  مجموع نمرات 
 موفق و پیروز باشید.


