
 دبیرستان امام حسین )ع( بسمه تعالی

 1امتحان درس زیست شناسی

 نام و نام خانوادگی:

 خاقانی نام دبیر:

 دقیقه90مدت امتحان:

 

 

 نمره سواالت ردیف

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

  و مقصد خود را پیدا میکنند.نگاه کرده خورشید در آسمان را نورپروانه مونارک با استفاده از نورون های خاص خود 

  کربن دی اکسید جو و جلوگیری از آلودگی هوا میشود. کاهشسوخت زیستی موجب 

  عبورکنند. میتوانند از غشا یاخته خواسته مولکول ها و یونها بعضی 

  مولکول گلوکز تبدیل میکند 9تا  3ل ومولکول درشتی شام سکاریدمونوآمیالز بزاق و پانکراس نشاسته رابه یک 

1 

 چینه دارن، معده( استفاده و جاهای خالی را پر کنید.،  پیچیده سامانهسامانه کلی،از کلمات ) 2

  مواد مغذی در ................................ جذب میشوددر ملخ. 

 باهم ارتباط های چند سویه دارند. زیست شناسان جانداران را نوعی ..................میدانند که اجزای آن 

1 

3  .مثالی از سازش جاندار به محیط بنویسید 

  اجتماع چگونه بوجود می آید؟ 

1 

 ؟داردجمالت زیر اشاره به کدام مولکول زیستی هر یک از  4

  ذخیره شده است آناطالعات الزم برای زندگی یاخته در. 

 .انتشار مواد از عرض غشاء را تسهیل میکنند 

  استفاده از آن هویت افراد بسادگی شناسایی میشود.با 

 .لیپاز معده به این مولکول ها اثر میکند 

 .با مطالعۀ آن از بیماری های ارثی افراد قبل از ابتال خبردارمیشوند 

 .الیه ژله ای حفاظتی مخاط معده راقلیایی میکند 

 م میکند؟اطالعات ذخیره شده در آن الگو های رشدونمو همۀجانداران را تنظی 

1 

 مشخص کنید. 5

o بهتراست ............کنار بگذارند و بیشتر .......بکنند. رسیده اند که این نتیجه زیست شناسان امروزی به 

  نگری کل -جزءنگریب(                                 جزءنگری – کل نگرریالف( 

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

 بیشتر -کم تر                                         ب(کم تر  –الف(بیشتر 

1 

 1 در گذشته برای مشاهده اجزای درون سلول چه عملی انجام میدادند؟ 6

 1 از چه موادی سوخت های زیستی تهیه میشود؟ 7

 نمره سواالتادامه  ردیف



 یکی از موارد زیر را تعریف کنید. 8

 زیست کره را تعریف کنید. الف(

 :انتقال فعالب(

1 

 هر یک از مواد زیر طبق چه فرایندی ازعرض غشاء یاخته عبورمیکنند. 9

  گلوکز

 اتشار ساده کربن دی اکسید

  پروتئین

  سدیمیون 

   آب

1 

 بافت یا یاخته ها انجام میگیرد.گوارشی توسط کدام  هر یک از حرکات لوله 10

o پرزهای روده باریک 

 

o قطعه قطعه کننده 

1 

 1 منظور از جانداران تراژن چیست؟ 11

 قسمت های مشخص شده در شکل رانامگذاری کنید. 12

 

                                                                                                                                  

                                                                                                                                   

                                                                                                                                        

                                                                                                                                     

 

1 

 الف:جذب اصلی در چه قسمتی از لوله گوارش انجام میگیرد؟ 13

 یاخته های کناری معده چه موادی ترشح میکنند؟ ب(

1 

 1 چراآسیب به دیواره معده باعث کم خونی درانسان میشود؟ 14

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. 15

o نقش عصب پاد هم حس در گوارش 

o محل اثر هورمون سکرتین 

 

1 

 1 پاسخ دهید.کبوتردر مورد 16



o انجام میگیرد؟ توسط چه اندام آسیاب کردن غذا 

o ذخیره غذا 

 ؟است ضروریکنندگان  نشخوار در بها میکرو وجود چرا الف ( 17

 

 ب( برای شخصی که اضافه وزن دارد، چه پیشنهادی برای رسیدن به وزن مناسب دارید؟

1 

 1 خطرناک است؟ پر چگالنسبت به لیپو پروتئین کم چگال چرا لیپو پروتئین  18

 در  روده بزرگ چه موادی جذب میشوند؟ 19

 میگیرد؟جذب گلوکوز به کمک چه موادی انجام 

 

1 

 انجام می شود؟هر یک از مواد زیر توسط کدام آنزیم  20

 گوارش پروتئینها

 از بین بردن باکتریهای دهان

 

1 

 20 مجموع نمرات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دبیرستان امام حسین )ع( بسمه تعالی
 1امتحان درس زیست شناسی

 جوابیه

  پاسخ نامه

 

 نمره سواالت ردیف

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

  می و مقصد خود را پیدا  تشخیصخورشید در آسمان را جایگاه پروانه مونارک با استفاده از نورون های خاص خود 

 رستد کنند.

  درستکربن دی اکسید جو و جلوگیری از آلودگی هوا میشود. کاهشسوخت زیستی موجب 

  درست عبورکنند. میتوانند از غشا یاخته خواسته مولکول ها و یونها بعضی 

 نادرست. مولکول گلوکز تبدیل میکند الز بزاق و پانکراس نشاسته رابهآمی 

1 

 چینه دارن، معده( استفاده و جاهای خالی را پر کنید.،  پیچیده سامانهسامانه کلی،از کلمات ) 2

  جذب میشودمعده.....مواد مغذی در ......در ملخ .............. 

 ...... باهم ارتباط های چند سویه دارند. .........میدانند که اجزای آنسامانه پیچیدهزیست شناسان جانداران را نوعی 

1 

3  .قطبی خرس سفید موهای مانند مثالی از سازش جاندار به محیط بنویسید. 

  می وجود به را اجتماع یک و دارند تعامل باهم گوناگون های جمعیت سازگان بوم هر در اجتماع چگونه بوجود می آید؟ 

 .آورند

1 

 ؟داردجمالت زیر اشاره به کدام مولکول زیستی هر یک از  4

  ذخیره شده است آناطالعات الزم برای زندگی یاخته در. DNA 

 .پروتئین های غشاء  انتشار مواد از عرض غشاء را تسهیل میکنند 

  دنا استفاده از آن هویت افراد بسادگی شناسایی میشود.با 

 .چربی لیپاز معده به این مولکول ها اثر میکند 

 دنا .با مطالعۀ آن از بیماری های ارثی افراد قبل از ابتال خبردارمیشوند 

 .یکربناتب الیه ژله ای حفاظتی مخاط معده راقلیایی میکند 

 دنا م میکند؟اطالعات ذخیره شده در آن الگو های رشدونمو همۀجانداران را تنظی 

1 

 مشخص کنید. 5
o کنار بگذارند و بیشتر .......بکنند.بهتراست ..... رسیده اند که این نتیجه زیست شناسان امروزی به... 

  نگری کل -جزءنگریب(                                 جزءنگری – کل نگرریالف( 
o  سست..............ولی انعطاف پذیری آن ............. است.مقاومت بافت پیوندی متراکم در برابر کشش از بافت پیوندی 

 بیشتر -ب(کم تر                                          رکم ت –الف(بیشتر 

1 

 تا دمی کردن آمیزی رنگ سپس و را می کشتند آن نخست در گذشته برای مشاهده اجزای درون سلول چه عملی انجام میدادند؟ 6
 .ببینند را آن درون اجزای بتوانند

1 

 1 و جانوری گیاه ضایعات و برگ چوب، -ی های روغندانه  –سلولز  از چه موادی سوخت های زیستی تهیه میشود؟ 7

 یکی از موارد زیر را تعریف کنید. 8

 .است زمین های بوم زیست همۀ و ها زیستگاه همۀ جانداران، همۀ شامل کره زیست زیست کره را تعریف کنید. الف(

 منتقل غلظت شیب برخالف را موادانرژی، صرف با ئینپروت لهای مولکوبا استفاده از  یاخته آن، در که فرایندی :انتقال فعالب(

 کند.ی م

1 



 کنند. هر یک از مواد زیر طبق چه فرایندی ازعرض غشاء یاخته عبورمی 9

 تشار تسهیل شدهنا گلوکز

 اتشار ساده کربن دی اکسید

 برون رانی و درون بری پروتئین

 انتقال فعال سدیمیون 

  اسمز آب

1 

 بافت یا یاخته ها انجام میگیرد.گوارشی توسط کدام  هر یک از حرکات لوله 10
o یاخته های ماهیچه ای صاف: پرزهای روده باریک 

 
o دیواره  صاف  الیه ماهیچه ای: قطعه قطعه کننده 

1 

 منظور از جانداران تراژن چیست؟ 11
 .شوندی م نامیده تراژن جانداران دارند، خود در را دیگر ایه گون افراد های ژن که جاندارانی

1 

 قسمت های مشخص شده در شکل رانامگذاری کنید. 12
 

                                                                                                                                  
                                                                                                                                   
                                                                                                                                        

                                                                                                                                     
 

1 

 روده باریک الف:جذب اصلی در چه قسمتی از لوله گوارش انجام میگیرد؟ 13
 .کنندی م ترشح داخلی )تورفاک( عامل و اسید کلریدریک یاخته های کناری معده چه موادی ترشح میکنند؟ ب(

1 

 برای که B12 ویتامین و فاکتور داخلی معده ترشح نمی شود. چراآسیب به دیواره معده باعث کم خونی درانسان میشود؟ 14
 ی گیرد.. در نتیجه خون سازی انجام نمشودی نم جذب است، الزم استخوان مغز در قرمز ایه هگویچ ساختن

 

1 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. 15
o  فعالیت های گوارشی عصبی تنظیمدستگاه عصبی خود مختار در گوارش : نقش 
o لوزالمعده.محل اثر هورمون سکرتین : 

 

1 

 پاسخ دهید.کبوتردر مورد 16
o سنگ دان. انجام میگیرد؟ توسط چه اندام آسیاب کردن غذا 
o چینه دانذخیره غذا : 

1 

 برای گوارش سلولز ؟است ضروریکنندگان  نشخوار در بها میکرو وجود چرا الف ( 17
 

 .جواب منطقی مورد نظر است ب( برای شخصی که اضافه وزن دارد، چه پیشنهادی برای رسیدن به وزن مناسب دارید؟

1 

 به اول گروه های لیپوپروتئین از لکلسترو.چون خطرناک است؟ پر چگالنسبت به لیپو پروتئین کم چگال چرا لیپو پروتئین  18
 گروه های لیپوپروتئیندر صورتی که  .کند می مسدود یا تنگ را خون عبور مسیر تدریج به و چسبد می ها سرخرگ دیوارۀ

  .کنند می جذب را ها کلسترول این دوم

1 

 آب و یون ها در  روده بزرگ چه موادی جذب میشوند؟ 19
 .شود می روده پرز یاختۀ وارد سدیم با همراهای، ویژه مولکول کمک با گلوکز میگیرد؟جذب گلوکوز به کمک چه موادی انجام 

 

1 

 انجام می شود؟هر یک از مواد زیر توسط کدام آنزیم  20
 پروتئاز ها.:  گوارش پروتئینها

 آنزیم لیزوزیم.: از بین بردن باکتریهای دهان

1 

 20 مجموع نمرات

 


