
 به نام خدا

 1امتحان درس زیست شناسی
 2و1فصل

 نام و نام خانوادگی:
 مدرسه امام حسین)ع(

 

 نمره متن سوال ردیف
 درستی و نادرستی عبارات زیر را با کلمات صحیح و غلط مشخص کنید. 1

I. کنند می پرواز آن سوی به و دهند می تشخیصرا  آسمان در خورشید جایگاه ،ۀ مونارکپروان. 
II.  شود می تشکیل فروکتوز و گلوکز بین پیوند ازساکارز. 
III. دارد نیز مخطط ای ماهیچه الیۀ یک معده دیوارۀ .است صاف ای ماهیچه های یاخته شامل گوارش لولۀ. 
IV.  افزایش می دهد. را ها سرخرگ دیوارۀ در کلسترول رسوب احتمال چگال، کم به نسبت چگال پر لیپوپروتئینزیاد بودن 

2 

 کلمات مناسب پر کنید. جاهای خالی را با 2
I. هستند ..................... های موضوع از جانوران حقوق و پزشکی افراد اطالعات نیز و ژنی اطالعات بودن محرمانه. 
II. آورند می وجود به را ..................................... یک کنند، می زندگی خاص مکانی و زمان در که گونه یک افراد. 
III. دهند می ........................ را شیمیایی های واکنش سرعت که ..................................... های کولمول ها آنزیم. 
IV. است.و در روده و معده به .......................................... از نوع ................................. بافت پوششی در دهان و مری 

2 

 سب را انتخاب کنید.گزینۀ منا 3
I. کدام نقش حرکات کرمی شکل لولۀ گوارش را بدرستی بیان می کند؟ 

 الف( موجب ریزتر شدن  محتویات لوله گوارش می شود.          ب(غذا را در طول لوله گوارش با سرعتی مناسب به جلو می راند.
II. معده کدام هورمون را ترشح می کند؟ 

 ب(سکرتین                                                         الف( گاسترین                   
III. در کدامیک انرژی مصرف می شود؟ 

 الف( اسمز                                                                                     ب(اندو سیتوز

1.5 

 سانتیمتر چقدر است؟ 180قد کیلو گرم و  84توده بدنی فردی با وزن  شاخصمیزان  4
 

2 

 هر یک از بخش های زیر را بنویسید.نقش  5
I.  پیش معده در ملخ: 
II. گاو: میکروب های موجود در سیرابی 

2 

 ویژگی هر یک از خون های زیر رابنویسید؟ 6
I. :خون روشن 
II. :خون تیره 

1 

 ضرورت وجود فاکتور داخلی معده چیست؟ 7
 

1 



 ای زیر چه موادی ترشح می کنند؟در غدد معده هر یک از یاخته ه 8
I. :یاخته های کناری  
II. :یاخته های اصلی  

1 

 1 روده چیست؟ ، پرز و ریزپرزهایوجود چین خوردگی هااهمیت  9

 1 در بیماری سلیاک چیست؟ مواد ، علت کاهش شدید جذب 10

 هر یک از غذا های زیر توسط کدام آنزیم گوارش می یابد؟ 11

I. :تری گلسیرید ها 
II. ن ها:پروتئی 
III.  :نشاسته 

1.5 

 اجزاء اصلی نورون را نام ببرید.  12
 

0.75 

 برای هر یک از ویژگی های زیر یک مثال بنویسید؟ 13

I. :هم استایی 
II. :پاسخ به محیط 

1 

 .کربو هیدرات ها چند گروهند آنها را نام ببرید 14
 

0.75 

 را بنویسید.ه گلژی و میتو کنذی را مشخص کرده و نقش هر یک در شکل زیر دستگا 15

 
I. :میتوکندری 
II. دستگاه گلژی 

1.5 

 20 مجموع نمرات 
 



 به نام خدا

 1امتحان درس زیست شناسی
 2و1فصل

 پاسخنامه جوابیه
 نمره متن سوال ردیف

 درستی و نادرستی عبارات زیر را با کلمات صحیح و غلط مشخص کنید. 1
I. غ.کنند می پرواز آن سوی به و دهند می تشخیصرا  آسمان در خورشید جایگاه ،ۀ مونارکپروان 
II.  ص.شود می تشکیل فروکتوز و گلوکز بین پیوند ازساکارز 
III. غ.دارد نیز مخطط ای ماهیچه الیۀ یک معده دیوارۀ .است صاف ای ماهیچه های یاخته شامل گوارش لولۀ 
IV.  را ها سرخرگ دیوارۀ در کلسترول رسوب احتمال چگال، کم به نسبت چگال پر لیپوپروتئینزیاد بودن 

 غافزایش می دهد.

2 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. 2
I. اخالق ......... های موضوع از جانوران حقوق و پزشکی افراد اطالعات نیز و ژنی اطالعات بودن محرمانه

 .هستند ............زیستی
II. آورند می وجود به را ............جمعیت.... یک کنند، می زندگی خاص مکانی و زمان در که گونه یک افراد. 
III. دهند می ......افزایش... را شیمیایی های واکنش سرعت که ...........پروتئینی............ های مولکول ها آنزیم. 
IV. یک الیهو در روده و معده به ............... ای الیه چند فرشی سنگ از نوع ... بافت پوششی در دهان و مری 

 است..........ای
 

2 

 اسب را انتخاب کنید.گزینۀ من 3
I. کدام نقش حرکات کرمی شکل لولۀ گوارش را بدرستی بیان می کند؟ 

 ب(غذا را در طول لوله گوارش با سرعتی مناسب به جلو می راند.الف( موجب ریزتر شدن  محتویات لوله گوارش می شود.          
II. معده کدام هورمون را ترشح می کند؟ 

 ب(سکرتین                                                                                الف( گاسترین
III. در کدامیک انرژی مصرف می شود؟ 

 ب(اندو سیتوزالف( اسمز                                                                                     

1.5 

 سانتیمتر چقدر است؟ 180قد  کیلو گرم و 84توده بدنی فردی با وزن  شاخصمیزان  4
 

𝑚2 24/3   =  8/1 × 8/1         180÷100=8/1متر 

شاخص تودۀ بدنی =
 (𝐾𝑔) جرم 

𝑚2مربع قد
=

 (𝐾𝑔) 80 

𝑚23.24
=25.93 

 

2 



 
 هر یک از بخش های زیر را بنویسید.نقش  5

I.  پیش معده در ملخ: 
II.  کنند می کمک غذایی مواد بیشتر شدن خرد به که دارد هایی دندانه معده پیش دیوارۀ. 
III. گاو: میکروب های موجود در سیرابی 
IV.  گوارش سلولز 

2 

  پس از خوردن غذا، میزان جریان خون دستگاه گوارش افزایش می یابد؟ چرا 6
 منتقل شوند. کبد به شده، جذب مغذی ومواد شود تأمین بیشتر فّعالیت برای دستگاه گوارش نیاز تا
 

1 

 ضرورت وجود فاکتور داخلی معده چیست؟ 7
 ضروری است. ها آنزیم برابر رد آن از حفاظت و باریک روده   در B12ویتامین  برای جذب داخلی، عامل

1 

 در غدد معده هر یک از یاخته های زیر چه موادی ترشح می کنند؟ 8
I. :یاخته های کناری  

 کنند. می ترشح داخلی )فاکتور( عامل و اسید کلریدریک
II. :یاخته های اصلی 

 می کنند. را ترشح )لیپاز و پروتئازها( معده های آنزیم 

1 

 روده چیست؟ پرز و ریزپرزهای ،وجود چین خوردگی هااهمیت  9

 دهند می افزایش برابر چندین است کیموس با تماس در که را باریک روده   داخل سطح و ریزپرزها پرزها ها، چین وجود

1 

 در بیماری سلیاک چیست؟ مواد ، علت کاهش شدید جذب 10

 .کند می پیدا کاهش مواد، جذب سطح پرزها حتی و ریزپرزها تخریب بدلیل

1 

 هر یک از غذا های زیر توسط کدام آنزیم گوارش می یابد؟ 11

I. :لیپاز تری گلسیرید ها 

II. :پروتئازپروتئین ها 

III.  :آمیالزنشاسته 

1.5 

 اجزاء اصلی نورون را نام ببرید.  12
کسون -3جسم یاخته ای  -2دندریت   .آ

1.5 

 برای هر یک از ویژگی های زیر یک مثال بنویسید؟ 13

I. :شود می زیاد ادرار طریق از آن دفع ابد،ی می افزایش خون سدیم   وقتی هم استایی. 
II. :شود می خم نور سمت به گیاهان ساقۀ پاسخ به محیط. 

1 



 .ات ها چند گروهند آنها را نام ببریدکربو هیدر  14
 .ساکاریدها پلی -3 ساکاریدها دی -2 مونوساکاریدها -1: جواب

1.5 

 و نقش هر یک را بنویسید. در شکل زیر دستگاه گلژی و میتو کنذی را مشخص کنید. 

 
 
I. یاخته برای انرژی تأمین :میتوکندری. 
II. دارد نقش یاخته از خارج به آنها ترشح و مواد بندی بسته در :گلژی دستگاه. 

 

 

 


