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96- 97سال تحصیلی 

ی عا ه 

دقیقه  80زمان پاسخگویی:  صفحه تنظیم شده است. 3آزمون در 

ـ نیمسال اول ربیتجدهمپایه  1شناسی زیستآزمون مستمر درس : 
30/08/1396تاریخ : 3و 2فصل مبحث : 

االتی که کمتر تسلط دارید فکر نماییدؤدانید پاسخ دهید و سپس روي سآموزان عزیز ابتدا به سئواالتی که میدانش
نمره)2(.)نیستقبولقابلعالمتوتیک(نماییدمشخصآنهاجلويدر"غ"و"ص"نوشتنبارازیرعباراتنادرستییادرستی-1

.کندمیکمکسینهقفسۀحجمکاهشبهشکمی،وداخلیايدندهبینهايماهیچهانقباضبازدمدرالف)
.استانسانبدنهايیاختهبراياکسیژنکاهشازترناكخطرکربناکسیدديافزایشب)
. شودمیمشاهدهعصبیهايیاختهۀشبکباریک،رودهخارجیۀالیسههردرپ)
. استشدهچپسمتبهمتمایلماااست،قرارگرفتهشکمیةحفرراستسمتدر)آپاندیست

.یابدمیانبساطاندکیمعدهسپسوشودمیآغازمعدهکرمیهايحرکتغذا،بلعازپسث)
.گرددمیآغازدوازدههدرساکاریدهاپلیبرخالفپپتیدها)گوارشج

.باشدمیدم ،مرکزکننده فعالیتمهارالنّخاع،بصلیک انعکاس گوارشی درمرکزچ)
.راندمیهاششبهفشارباراهوا»دادنقورت«شبیهحرکتیبادیافراگم ۀماهیچکمکبرخالف انسان بهقورباغهح)

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------
نمره)4(ایید. عبارات مناسب تکمیل نمیا جاهاي خالی را با کلمات -2

.گوییممی....................................... داردوجودحبابکآنرويکهنایژکیبهالف)
.گیردمیصورتملخگوارشلوله..........................بخشدرآبگیريب)
. باشدمی...................بندارهآنها،آخرینکهکندمیعبورهاییبندارهازگوارشلولهمحتویاتاستفراغ،هنگامپ)
. شودمیوارد......................بهآن ،حرکاتاثردرگوارشۀلولمحتویاتبلعیندآفرازپس)ت
.دارندشدنگشادوتنگبرايمناسب،توانغضروفنداشتنعلتبه...........................)ث
.کنندمی......................رادیگرلیپیدهايوهاگلیسریدتريدوازدهه،درهالیپیدکنندهیهتجزهايآنزیمدیگرولیپازج)
.کنندمی...............................مبادلهباراگازهاي تنفسیبدن،هايیاختهچ)
.شودترشح می......................استمجاورکهدر سطحیفعالسطحعاملح)

- ----------------------------------------------------------------------------------------------------
نمره)3(.نماییدانتخابرادرستۀگزینزیر،مواردازیکهردر-3

است؟نادرستجانوريغشاهايمورددرزیرجمالتازموردچندالف)

استشدهکیلتشفسفولیپیديالیهدوتنها از.
شوددیدهمنشعبهايکربوهیدراتآنساختاردرنیستممکن.
دارندنقشغشاعرضازموادعبورهاي آن درپروتئینهمه.
گرددمیمشاهدهلیپیدنوعیکفقطآنساختاردر.
موردچهار)4مورد                     سه)3مورد         دو)2مورد                        یک)1
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96- 97سال تحصیلی 

ی عا ه 

دقیقه  80زمان پاسخگویی:  صفحه تنظیم شده است. 3آزمون در 

ـ نیمسال اول ربیتجدهمپایه  1شناسی زیستآزمون مستمر درس : 
30/08/1396تاریخ : 3و 2فصل مبحث : 

؟ می توان گفت............نادرست نمی باشندب) با توجه به شکل روبرو کدام گزینه ها 

آمیالز بزاقی یا لوزالمعده است.        -) ب1

کامل نشاسته است.ۀحاصل از تجزی-) الف2

کند.با روش انتشار ساده از غشاء عبور می-) ج3

.شوددر یاخته هاي بخشی از لوله گوارش که بعد از دوازدهه قرار دارند ساخته می-) ب4

Aمادهدوبهنسبتفقطمحیط،دوبینغشاياگر. گرددمی(ب)مشاهده(الف)ومحیطدودر(C)(B)(A)مولکولسهمقابلشکلدرپ)

. . . . . . . . .بازمانگذشتازپسباشد،پذیرنفوذBو

شود.میمنتشر)ب(محیطبه)الف(محیط ازAمادهتمامی1)
.شودمییکسانمحیطدوهردرCمادهغلظت)2
.شودمیمنتشر(ب) هممحیطبه) الف(یطمحازB) ماده3
.شودمیمحیط (الف) یکساندرBمادهباAمادهغلظتنهایت) در4

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------
نمره)5/1(گیرد؟میصورتچگونهسلولغشاییسدازعبورمواد-4

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------
نمره)5/1(گیرد؟ هاي انتقال مواد از غشاء سلول صورت میهریک از موارد زیر به کمک کدام فرایند-5

:گلوکز به مایع  بین یاخته ايورود-الف
خروج پتیالین از یاخته هاي ترشح کننده بزاق:-ب
در رودة باریکB12ویتامینجذب-پ

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------
نمره)3(ش هاي زیر پاسخ کوتاه دهید. به پرس-6

اي دارد؟ غضروفی شبیه نعل اسب در ناي چه فایدههايحلقهاي بادیواره) الف

دارد؟نقشیچه) فعالسطحعامل(سورفاکتانتنقش)ب

دهد؟چه نوع رژیم غذایی امکان تشکیل سنگ صفرا را افزاش می)پ

چیست؟دمیةذخیرحجم)ت
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96- 97سال تحصیلی 

ی عا ه 

دقیقه  80زمان پاسخگویی:  صفحه تنظیم شده است. 3آزمون در 

ـ نیمسال اول ربیتجدهمپایه  1شناسی زیستآزمون مستمر درس : 
30/08/1396تاریخ : 3و 2فصل مبحث : 

نمره)2(شکل روبرو : با توجه به-7

دهد؟مینشانرابافتنوعیکدامروبروشکلالف) 
)موردیک(شود؟میدیدهانسانگوارشۀلولبخشدرکدامبافتنوعاینب) 
.این بافت و بافت پوششی ناي را ذکر کنیدتفاوتج) 

----------------------------------------------------------------------- ------------------------------
نمره)5/1(؟ کننداي ترشح میهاي معده چه مادههاي اصلی غدهیاخته)الف-8

دهد؟ چه نوع رژیم غذایی امکان تشکیل سنگ صفرا را افزاش می)ب

شود؟از چه روشی استفاده مییا روده بزرگکلونبراي بررسی)پ

---------------------------------- -------------------------------------------------------------------
نمره)5/1(نحوه یا سیستم تنفسی در جانداران زیر چه نام دارد؟ -9

کرم پالناریاکرم خاکیپروانه مونارك


