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 شماره
 بارم متن سوال سوال

 به سواالت زیر پاسخ مناسب دهید. 1
 الف( زیست کره شامل چه مواردی است؟

 نگریتر از جزء های زنده، کل نگری مناسباند که برای درک سامانهشناسان امروزی به این نتیجه رسیدهب( چرا زیست
 است؟

5/1 

 به سواالت زیر پاسخ مناسب دهید. 2
 ی مؤثر بر رشد گیاهان را نام ببرید.الف( سه عامل زنده

 شناسی امروز را ذکر کنید.در زیست DNAب( یک مورد از کاربردهای مولکول 

1 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. 3
 نی ..................... بر سالمت انسان مؤثر هستند.زیست با انسان یعالف( جانداران میکروسکوپی هم

 ب( میزان خدمات هر بوم سازگان به میزان ............ آن بستگی دارد.
 هایی به نام ................. و .................. دارد که در دوالیه قرار گرفته است.ج( بخش لیپیدی غشاء مولکول
 شود. ای با .................. انجام میهای روده به مایع بین یاختهسیدها از یاختهد( خروج گلوکز و اغلب آمینوا

 کند.ها ............... شده و از ورود هوا به مری جلوگیری میی بین بلع( اسفنکتر ابتدای مری در فاصلهه

5/1 

 5/0 ها بنویسید.را در یاخته ATPاهمیت مولکول  4

 مناسب دهید. به سواالت زیر پاسخ 5
 الف( محیط داخلی را تعریف کنید.

 ب( دو ویژگی بافت پیوندی متراکم را ذکر نمایید.

1 

 نوع بافت را در هریک از موارد زیر به طور دقیق نام ببرید. 6
  ( عایق حرارتی بدن2 ( غدد بزاقی1

 انتهای مری بنداره( 4 ( صفاق3

1 

 1 ده و اهمیت غشای پایه را بنویسید.ی غشای پایه را نام برمواد تشکیل دهنده 7

 1 ی آن را ذکر نمایید.های تشکیل دهندهی گوارش را نام برده و بخشی لولهترین الیهداخلی 8

 درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص نمایید. )با تصحیح عبارات نادرست( 9
 های گرسنگی نام دارند.شوند که انقباضر آن ایجاد میتر خالی باشد حرکات کرمی د( وقتی روده برای چند ساعت یا بیش1
 شود.ی مخاطی ایجاد می( موسین گلیکوپروتئینی است که از آب و ماده2
 شود.ها از دهان آغاز می( گوارش شیمیایی کربوهیدرات3
 ی مخطط است.ی گوارش فاقد ماهیچه( سرتاسر لوله4

2 

 گاه گوارش بنویسید.ی هریک از موارد زیر را در دستوظیفه 10
                          ( آنزیم لیزوزیم بزاق1
 ( اسیدکلریدریک معده2
                             ( انقباض پیلور3

 ( تریپسین4    

1 

 به سواالت زیر پاسخ مناسب دهید. 11
 ی پرز روده می شود؟الف( گلوکز چگونه جذب یاخته

1 

 ميان ترم اول نوبت امتحاني:           نخبگان عالمه طباطبايي : نام واحد آموزشي  ش صندلي )ش داوطلب(:

 متوسطه دوره دوم :  مقطع دهم تجربي  پايه:   نام و نام خانوادگي:

 1395 - 1396 سال تحصيلي:   گروه مولفان نخبگان نام دبير/ دبيران: زيست شناسي  سئوال امتحان درس: 
 

 صبح 7:30 ساعت امتحان:

 دقيقه 100 ن:وقت امتحا

 صفحه 2 تعداد برگ سئوال:

 

 محل مهر يا امضاء مدير
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 در پرزهای روده چیست؟ای های ماهیچهب( نقش یاخته
 به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه بدهید: 12

 شود؟های ریز به کمک کدام ماده انجام میها به قطره( تبدیل چربی1
 گردد؟ها از کدام بخش دستگاه گوارش آغاز می( گوارش پروتئین2
 ریزد؟ی لوزالعمده به کدام بخش از دستگاه گوارش می( شیره3
 کنند؟تر را به مونوساکارید تبدیل میهای درشتشی با کدام واکنش کربوهیدراتهای گوار( آنزیم4

1 

 به سواالت زیر پاسخ مناسب دهید. 13
 گیرد؟های دستگاه گوارش مورد بررسی قرار میالف( در کولونوسکوپی کدام بخش

 شوند؟ی باریک چگونه جذب میهای محلول در آب در رودهب( ویتامین

1 

 ت زیر پاسخ مناسب دهید.به سواال 14
 های کم چگال را در بدن نام ببرید.الف( چهار عامل مؤثر بر افزایش میزان لیپوپروتئین

 ب( دو نوع لیپید در ترکیب کیلومیکرون ذکر نمایید.

1 

 5/0 تواند سبب ایجاد بیماری یرقان شود؟ی صفرا چگونه میسنگ کیسه 15

 به سواالت زیر پاسخ مناسب دهید. 16
 ی باریک را بنویسید.های رودهالف( دو اهمیت حرکت

 شود؟ب( در زمان بلع راه نای چگونه بسته می

1 

 1 های کناری معده برای فرد خطرناک است؟چرا تخریب یاخته 17

 ی درست را انتخاب کنید.گزینه 18
 ی قند شیر ........................ است.( آنزیم تجزیه1

 ( مالتوز4 ( الکتوز3 تاز( الک2 ( ساکاراز1

 کنند.های اصلی معده ................... را ترشح می( سلول2
 کربنات( بی4 ( آنزیمHCl 3( 2 ( موسین1

 ( کدام یک از عبارات زیر درست است؟3
 اند و فضای بین سلولی نسبتاً زیادی دارند.های بافت پوششی با فاصله از هم قرار گرفته( سلول1
 ای هستند.ای اسکلتی تک هستههای ماهیچهای صاف همانند سلولی ماهیچهها( سلول2
 شود.ی انتهای مری برای خروج گازهای بلعیده شده با غذا شل می( بنداره3
 شود.ی انتهای مری کافی نباشد فرد دچار برگشت اسید معده می( اگر انقباض بنداره4

 ؟شودنمی( در ترکیب بزاق کدام مورد یافت 4
 ( آمیالز4 ( عامل داخلی3 ( موسین2 کربنات( بی1

1 

 های مشخص شده در شکل را نامگذاری کنید.بخش 19
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

1 

 20 جمع نمرات 

 مراجعه کنيد. حی آزمون امروز ، به کانال بانك سواالت نخبگانپاسخ تشری دانش آموز گرامی جهت مشاهده
https://telegram.me/banksoalnokhbegan 

https://telegram.me/banksoalnokhbegan
https://telegram.me/banksoalnokhbegan
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 پاسخنامه 

 شماره
 متن پاسخ سوال

 (75/0های زمین است. )ی زیست بومها و همهی زیستگاهی جانداران، همهالف( زیست کره شامل همه 1
تر و ها را در تصویری بزرگف و آنها را کشی درون این سامانههای درهم آمیختهشناسان بتوانند ارتباطب( تا زیست

ی عوامل زنده و غیر زنده نیز توجه کنند کنند هنگام بررسی یک موجود زنده به همهتر مشاهده کنند یعنی سعی میکامل
 (75/0گذارد. )که بر حیات آن اثر می

 (25/0ب( ایجاد جانداران تراژن ) (75/0ها، حشرات )الف( باکتری ها، قارچ 2
(     25/0(   د( انتشار تسهیل شده )25/0(  ج( فسفولیپید و کلسترول )25/0( ب( تولیدکنندگان )25/0میکروبیوم )الف(  3

 (25/0هـ( بسته )
 ATPکند وقتی یاخته به انرژی نیاز دارد پیوندهای پرانرژی مولکول انرژی خود را در خود ذخیره می ATPمولکول  4

 (5/0کند. )فاده میشکند و از انرژی آزاد شده استمی
 (5/0نامند. )های بدن را که با خون در تبادل دائم است محیط داخلی میای بافتی مایع بین یاختهالف( مجموعه 5

 (5/0های کالژن زیاد )میزان رشته –ها کم ب( تعداد یاخته
  (25/0( بافت پیوندی سست )3 (25/0( بافت چربی )2 (25/0( بافت پوششی )1 6

 (25/0ی صاف )هیچه( ما4
های زیر های پوششی را به یکدیگر و بافتهای پروتئینی و گلیکوپروتئینی است که یاختهای از رشتهشبکه غشای پایه 7

 (1دارد. )متصل نگه می
 (1ی صاف )های ماهیچهیاخته –ها مخاط که از بافت پیوندی سست، رگ 8
 (5/0ی مخاطی به جای موسین )ماده –( نادرست 2  (   5/0معده به جای روده ) –( نادرست 1 9

 (75/0ی مخطط است. )ی گوارش دارای ماهیچه( ابتد و انتهای لوله4         ( 25/0) –( درست 3
 (25/0( تبدیل پپسینوژن به پپسین )2 (25/0( از بین بردن باکتری های دهان )1 10

 (25/0ها )ی پروتئین( تجزیه4 (25/0کند. )( از عبور ذرات درشت غذا جلوگیری می3
 (5/0الف( گلوکز با کمک مولکول ناقل همراه با سدیم ) 11

 (5/0شود. )تر میای سبب جذب بیشهای ماهیچهب( انقباض یاخته
 (25/0کافت )( هيدروليز یا آب4 (25/0( دوازدهه )3 (25/0( معده )2 (25/0( صفرا )1 12

ی بزرگ را تا محل اتصال به ی بزرگ است که به کمک آن رودهبررسی کولون یا روده الف( کولونوسکوپی روشی برای 13
 (5/0کنند. )ی کوچک بررسی میروده

 (5/0ب( انتشار یا انتقال فعال )
 (1تحرکی، مصرف بیش از حد کلسترول )های اشباع، چاقی، کمالف( مصرف چربی 14

 (5/0تری گلیسرید ) –ب( فسفولیپید 
 (5/0روبین در خون گردیده و سبب زردی می شود. )دن مجرای خروج صفرا سبب افزایش بیلیبسته ش 15
 (5/0الف( پیش بردن کیموس در طول روده، گوارش مکانیکی غذا ) 16

 (5/0ب( با حرکت اپیگلوت به سمت پایین )
های معده عامل داخلی های کناری غدهوان الزم است و سلولهای قرمز در مغز استخبرای ساختن گویچه B12ویتامین  17

ها ضروری است که با ی باریک و حافظت آن در برابر آنزیمدر روده B12کند که عامل داخلی به جذب ویتامین ترشح می
 (1شود. )های کناری شخص دچار کم خونی خطرناک میآسیب سلول
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18 1 )2 (25/0) 2 )3 (25/0) 3 )3 (25/0) 4 )3 (25/0) 

  ک،یبار یروده  1 یشماره  19
 ،یگوارش یها میترشح آنز -لوزالمعده2شماره 

 25/0هرمورد   دوازدهه.3 یشماره  
 

 


