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 79-79سال تحصيلي    

 بسمه تعالي

 صفحه تنظيم شده است.  3آزمون در  دقيقه   08زمان پاسخگويي: 

 1شناسی  زیستآزمون مستمر درس :    ول پايه دهم تجربي ـ نيمسال ا 

  92/80/1921 تاريخ :  3و گفتار اول فصل  2و  1مبحث : فصل 

 

  نمره(3) .غلط یا صحیح بودن عبارت زیر را بدون ذکر دلیل مشخص نمایید -1

 های فرد ممکن است. و با در نظر گرفتن ژن شخصیشناخت واقعی سالمت انسان با کمک پزشکی الف(  

 تر از جنس ماهیچه صاف و غیر ارادی است. خارجی ةمخرج دو بنداره دارد که بندارب(  

 آید. گلوت( پایین می ای )اپینکوچک باال رفته و برچاک در هنگام بلع، زبان( ج 

 شوند. )سلول( پدیدار می  های حیات در سطح یاخته ویژگی( د 

 کنند. های آن آنزیم ترشح نمی بزرگ پرز ندارد و یاخته ةرود( هـ 

 شود. گلیسیرید نیز دیده می کربنات است که در آن تری کلسترول و بیی( ترکیب صفرا دارای  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره(3) جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. -2

 مخاطی نام دارد.الیه ....................... الیه لوله گوارش، الف(  

 آیند. های شُل بوجود می ای منقبض شده بین قطعهه در حرکات ....................... بخشب(  

 گردد. های ....................... غدد معدی موجب نوعی کم خونی می ج( تخریب یاخته 

 شود. از شیب غلظت سدیم فراهم می د( انرژی الزم برای انتقال گلوکز در ....................... 

 شود. دان وارد می ................ به چینههـ( در ملخ غذای خرد شده از طریق ....... 

 شوند. نامیده می LDLی( گروهی از ....................... که کلسترول زیادی دارند، 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره(3). ت تستی زیر، پاسخ و گزینة مناسب را انتخاب کنیددر سؤاال

طور موقت ذخیره نموده و تنها به  هدر دستگاه گوارش ....................... بخشی که بالفاصله قبل از ....................... قرار دارد مواد غذایی را ب -3

 پردازد. گوارش مکانیکی مواد غذایی می

 روده کوچک –انسان  -د  روده –کرم خاکی  -ج   شیران –گاو  -ب  روده –ملخ  -الف 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 گیرد. در زیر آن قرار می................. که آستری از بافت ...... تشکیل شده استبافت .......................  از الیه مخاطی لوله گوارش -4

 پوششی -ای  ( ماهیچهد  پوششی –( پیوندی ج  پیوندی –( پوششی ب ای ماهیچه –( پوششی الف 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 حرکات کرمی شکل لوله گوارش است.شروع ن گفت ....................... علت توا گوارش می ةدر بررسی لول -5

 گوارش ةهای شیمیایی لول ( هورمونب    گوارش ةنورونهای لول ( پیام عصبیالف 

 گوارش ة( ورود غذا پس از اتساع لولد    گوارش ةلول ة( ورود غذا و اتساع دیوارج 
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 79-79سال تحصيلي    

 بسمه تعالي

 صفحه تنظيم شده است.  3آزمون در  دقيقه   08زمان پاسخگويي: 

 1شناسی  زیستآزمون مستمر درس :    ول پايه دهم تجربي ـ نيمسال ا 

  92/80/1921 تاريخ :  3و گفتار اول فصل  2و  1مبحث : فصل 

 

 ر است؟ت شک صحیحگوارش گنج ةکدام مسیر در مورد لول -6

 مخرج روده  سنگدان  معده  دان  چینه مری ( دهان الف 

 مخرج روده  سنگدان  معده   مری   دان چینه ( دهان ب 

 مخرج روده  معده  سنگدان  دان  نهچی مری ( دهان ج 

 مخرج روده  معده   سنگدان  مری  دان چینه ( دهان د 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ...........در انسان بالغ سکرتین برخالف گاسترین .................. -7

 .شود های سازنده خود به خون وارد می ( از یاختهب   .دهد کربنات را به خون افزایش می ( ترشح بیالف 

 .نثی نمودن کیموس اسیدی موجود در دوازدهه نقش داردخ( در د  .( محرک ترشح پروتئازهای فعال در لوزالمعده استج 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 چند مورد از موارد زیر صحیح است؟ -8

 شود. باریک فقط حرکات کرمی شکل دیده می ةالف( در هنگام عبور غذا در رود 

 .کنند های تولیدکننده سلوالز زندگی می کور در اسب، میکروب ةکور انسان همانند رود ةب( در رود 

 .گوارشی هستند ةمرجان و پالناریا هر دو دارای حفر ج( 

 .آید بیلی روبین نام دارد وجود می ههای قرمز در لوله گوارش ب ای که از تخریب گویچه د( ماده 

 ( چهار موردد  ( سه موردج  ( دو موردب  ( یک موردالف  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره(11)به سؤاالت تشریحی زیر پاسخ کوتاه و مناسب دهید. 

 (1) ؟های محلول در آب چگونه است و ویتامین B12جذب -9

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 الف( واکنش آب کافت )هیدرولیز( را شرح دهید؟ -11

 (5/1)د. فت در فرآیند گوارش را بیان کنیهای آب کا ب( یک مورد از نقش 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (1)مورد( 2) .یدکنبیان را خوار  ان دانهدر پرندگ دان وظایف چینه -11

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (1) .کنیدکولون بینی چیست؟ علت استفاده از آن را بیان  -12

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (75/1) مورد(3) کنید.ثر در وزن انسان را بیان ؤالف( عوامل م -13

 (75/1) ؟را بنویسید بدنی چیست و فرمول آن ةتود ةب( نمای 
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 79-79سال تحصيلي    

 بسمه تعالي

 صفحه تنظيم شده است.  3آزمون در  دقيقه   08زمان پاسخگويي: 

 1شناسی  زیستآزمون مستمر درس :    ول پايه دهم تجربي ـ نيمسال ا 

  92/80/1921 تاريخ :  3و گفتار اول فصل  2و  1مبحث : فصل 

 

 (5/1) کنید.های( بیماری زردی )یرقان( را بیان  الف( علت )یا علت -14

 (1) .گوارش بیان نماییدکربنات معده را در  ب( نقش بی 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 های بزاق را نام ببرید. الف( آنزیم -15

 (1)های گوارش مکانیکی در دهان را بیان کنید.  ب( دو مورد از مزیت 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (1). کنیدمسیر گردش خون در دستگاه گوارش را مختصر و دقیق بیان  -16

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (75/1)عات مهم مطرح در اخالق زیستی را نام ببرید. واز موض الف( سه مورد -17

 (5/1) پردازد؟ هایی می ت و به چه فعالیتچیس  ب( رشته مهندسی ژن 

 (25/1)ج( منظور از جاندار تراژن چیست؟  
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 79-79سال تحصيلي    

 بسمه تعالي

 صفحه تنظيم شده است.  2نامه در  پاسخ دقيقه   08خگويي: زمان پاس

 

 1شناسی  زیستآزمون مستمر درس :    پايه دهم تجربي ـ نيمسال اول  

  22/80/1321 تاريخ :  3و گفتار اول فصل  2و  1 های فصلمبحث : 

 نمره است. 5/0هر پاسخ صحیح  -1

 ی( غلط  هـ( صحیح  صحیح  د(  صحیح  ج(  غلط  ب(  الف( غلط 

 نمره است 5/0هر پاسخ صحیح  -2

 روده باریک  د(  کناری ج(    کننده هقطعه قطع  ب(  ترین  الف( داخلی 

 ها ی( لیپوپروتئین    هـ( مری 

 نمره( 5/0سؤاالت تستی )هر مورد 

 3- 3   4- 2   5- 3   6- 1    

 است. 2ی الف و د غلط است و پاسخ سؤال گزینه  گزینه -8   4 -7 

 سؤاالت تشریحی

های محلول در آب با روش انتشار  ویتامین .شود ( جذب می25/0بری ) ( و به روش درون25/0همراه با فاکتور داخلی معده ) B12 ویتامین -9

 شود. ( جذب می25/0قال فعال )( و یا انت25/0)

 شوند. و از هم جدا می ها شکسته شدهراب الف( در آب کافت به کمک آنزیم و با مصرف آب، پیوند بین تک -10

پارهای سازنده تبدیل  تکتر )مثل نشاسته( را به  های درشت های گوارشی )مثل آمیالز( با واکنش آب کافت کربوهیدرات آنزیمب(  

 (.25/0)کنند می

دهد تا با دفعات  به جانور این امکان را می( این ساختار 5/0کند ) ی غذا کمک می دان به ذخیره خوار و کرم خاکی چینه در پرندگان دانه -11

 (.5/0نیاز خود را تأمین کنند) کمتر تغذیه، انرژی مورد

( تا 5/0کنند ) بررسی می ی کوچک ال به رودهمحل اتصرا تا که آن  است  )کولون( ی بزرگ رودهبینی روشی برای بررسی  نلوکو -12

 (.25/0ی آن را تشخیص دهند ) های احتمالی دیواره اختالل

 (25/0( چربی بدن )3(        25/0ای ) ( بافت ماهیچه2    (25/0( تراکم استخوان )1الف( وزن هر فرد به سه عامل بستگی دارد.  -13

 شود. ی بدنی استفاده می ی توده ز نمایههر فرد ا (25/0) وزن مناسبب( برای تعیین  

(kg) (: 5/0آید. ) دست می ی زیر به این نمایه از رابطه 

(m )
  ی بدنی ی توده نمایه 2

 تواند داشته باشد. نمره می 25/0دید دبیر  بیان گردد و فرمول بدون ذکر واحد با صالحتوجه: در بیان فرمول واحدها باید  

 (.25/0یابد ) ( و بیلی روبین خون افزایش می25/0بندد ) می را در بیماری زردی سنگ صفرا مجاری خروج صفرا الف( -14

ی معده  تا دیواره آورد وجود می به (25/0) های معده آنزیمو  (25/0) در مقابل اسیدها (25/0) سد حفاظتی محکمیمعده کربنات  ب( بی 

 (25/0) آسیب نبیند.

 :های بزاق  الف( آنزیم -15

 .شود  مینشاسته  هایی مانند موجب تجزیه کربوهیدرات ( آمیالز 1 

 گردد. ها موجب ضدعفونی فضای دهان می ی باکتری با تخریب دیواره ( لیزوزیم 2 

 جرم

 مربع قد
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 79-79سال تحصيلي    

 بسمه تعالي

 صفحه تنظيم شده است.  2نامه در  پاسخ دقيقه   08خگويي: زمان پاس

 

 1شناسی  زیستآزمون مستمر درس :    پايه دهم تجربي ـ نيمسال اول  

  22/80/1321 تاريخ :  3و گفتار اول فصل  2و  1 های فصلمبحث : 

 نمره( 25/0هر مورد ب( فواید مکانیکی دهان )دو مورد کافی است و 

 ( جلوگیری از خراشیدگی مخاط1 

 های گوارشی ( فعالیت بهتر آنزیم2 

 ای قابل بلع ی گوارش و تبدیل به توده عبور مواد غذایی از لوله( آسان نمودن 3 

 نمره دارد( 25/0و هر مورد  مورد الف ذکر نام آنزیم کافی است)توجه: در  

( و سپس 25/0( ابتدا به کبد )25/0( بلکه از راه سیاهرگ باب )25/0رود ) طور مستقیم با قلب نمی خون به های دیگر بدن، بر خالف اندام -16

 (.25/0رود ) های دیگر بدن به قلب می از راه سیاهرگ

 نمره( 25/0زیستی :    )هر مورد  موضوعات مهم اخالق  الف( -17

 ( محرمانه بودن اطالعات ژنی و پزشکی افراد1 

 های ژن درمانی ری( فناو2 

 ( تولید جانداران تراژن و حقوق جانوران3 

های منتقل شده بتوانند اثر خود را  ای که ژن گونه کنند بههای یک جاندار را به بدن جانداران دیگر وارد  تواتند ژن شناسان می ب( زیست 

 (5/0مهندسی ژن نام دارد. )شود  ظاهر کنند. این روش که باعث انتقال صفت یا صفاتی از یک جاندار دیگر می

 (25/0) .شوند ای دیگر را در خود دارند جانداران تراژن نامیده می های افراد گونه ج( جاندارانی که ژن 
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