تعداد سئواالت 20:

نام و نام خانوادگی:
نام درس:

رشته :تجربی

زیست شناسی 1

پایه:دهم

وقت پاسخگویی 90 :دقیقه

تعداد صفحات3 :
تاریخ برگزاری97/10/15:
بارم

ردیف

1

2

3

4

درستی یا نادرستی هریک از موارد زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.
الف) وجود دو ویژگی منحصر بفرد از ویژگیهای حیات برای اثبات حیات در موجود کافی است.
ب) در ترکیبات صفراوی می توان دو نوع چربی یافت .
ج) صفرا نقش کمکی در هضم چربی ها دارد.
د) بخش پروتـئینی هموگلوبین عامل تولید بیلی روبین در بدن است.
ه) خون لوله گوارش از طریق سیاهرگ باب به اندام سازنده صفرا وارد می شود.
و) پل مغزی با تاثیر بر روی بصل النخاع تعداد تنفس را تغییر می دهد.
جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کرده و در برگه پاسخ بنویسید.
الف) در سلسله مراتب حیات .............جایگاه خاصی دارد زیرا ویژگی های حیات را نشان می دهد.
ب) در پی تشکیل کریچه غذایی ،در نهایت مواد گوارش نیافته تشکیل .....................را می دهد.
ج) تاثیر اعصاب پاد هم حس باعث ...................ترشح بزاق و ..................حرکات روده می شود.
د) بافت ...................در تشکیل دریچه میترال قلب نقش دارد.
ه) برچاکنای در هنگام بلع ،مانع ورود غذا به ...................می شود.
در پرسش های چهارگزینه ای زیر گزینه درست را انتخاب و در پاسخنامه بنویسید.
الف) کدامیک از موارد زیر بخش وسیع تری را شامل می شود؟
اجتماع 
جمعیت 
بوم سازگان
زیست بوم
ب) کدام ماده مستقیماً به مجاری و حفرات سیستم گوارشی نمی ریزد؟
گاسترین 
لیپاز لوزالمعده 
پروتـئازهای معده
بیکربنات
ج) در گوارش مواد سلولزی در سیستم گوارش گاو ،مواد چند بار از مری عبور می کنند؟
چهار بار 
دو بار
سه بار 
یک بار 
د) در کدامیک از جانداران زیر دستگاه گردش مواد نقشی در انتقال اکسیژن ندارد؟
ماهی 
مگس 
قورباغه
خرگوش
ه) تنظیم اسیدیته خون جزو کدامیک از خصوصیات حیات است؟
سازش 
رشد و نمو
هم ایستایی
پاسخ به محیط
و)جنس درون شامه و میوکارد قلب به ترتیب از بافت.....................؟
پیوندی -پیوندی
پوششی -ماهیچه ای
پوششی – پیوندی
پوششی -چربی
در رابطه با فن آوری جدید زیست شناسی به سؤاالت زیر پاسخ دهید؟
الف) فن آوری ایجاد صفات جدید در جانداران را چه می نامند؟
ب) با تصویر برداری در حد انگستروم می توان چه ملکولهایی را در سلول رد یابی کرد؟
ج) جانداران تراژن را تعریف کنید.
توضیح دهید کاهش اکسیژن چگونه باعث تحریک مراکز عصبی میشود؟

5
صفحه1

1.5

1.5

1.5

0.75

1

6

1

در مورد شکل به سؤاالت زیر پاسخ دهید .
الف) نقش بزرگترین یاخته های شکل را بر گوارش پروتئین ها بنویسید؟
ب) کدام سلولهای آن نقش حفاظتی در معده ایفا می کنند؟
با توجه به شکل به سؤاالت زیر پاسخ دهید؟
الف) نام فرایند را بنویسید؟

7

0.75

ب) اگر با کمک سموم سلولی تولید انرژی درسلول را متوقف کنیم غلظت مواد داخل سلول
نسبت به حالت عادی چه تغییری می کند؟
الف) با ذکر دلیل بنویسید سنگ صفرا چه تاثیری می تواند بر رنگ ادرار داشته باشد؟

8

1

ب) با ذکر دلیل بنویسید چرا در افرادی که کیسه صفرا برداشته می شود رژیم غذایی کم چربی پیشنهاد می شود؟
دیاگرام زیر کدام سطح از سطوح سازمان دهی حیات را نشان می دهد؟ ذکر دلیل الزامی است.
گنجشک
خاک

9

0.75
اکسیژن
روباه

در مورد هم انتقالی گلوکز در روده به سؤاالت زیر پاسخ زیر پاسخ دهید؟
الف) انرژی الزم برای هم انتقالی گلوکز چگونه تامین می شود؟

1

10
ب) به جز گلوکز کدام مواد از این سیستم انتقالی می توانند استفاده کنند؟
1

الف)عامل سطح فعال چیست؟
ب) عملکرد آنرا بنویسید؟
11
ج) از چه نوع بافتی ترشح شده و جنس آن چیست؟
آزمایشی طراحی کنید تا بتوانیم بطور نسبی ظرفیت ششها را اندازه بگیریم.

1

12
هریک از اصطالحات ستون اول را با یکی از عبارات ستون دوم ارتباط داده و در برگه پاسخنامه مشخص کنید.

ستون اول
13

ستون دوم
ماهیچه صاف
جذب ویتامین B12
مصرف انرژی

فاکتور داخلی
برون رانی
پیلور
دیافراگم
صفحه2

0.75

اصطالحات زیر را تعریف کنید:
الف) کیلو میکرون:
14

1

ب) دستگاه عصبی روده ای:
1

در تشریح شش گوسفند به سئواالت زیر پاسخ دهید:
الف) چگونگی تشخیص ریه چپ و راست را بنویسید.
15
ب) چه بافتی میتواند ما را در شناسایی بخش پشتی و جلویی نای کمک کند.
الف) تفاوت عمده نوع سیستم تنفسی در قورباغه و خرگوش را بنویسید.
16

ب) چرا پرندگان نیاز به سیستم تنفسی کارآمدتری دارند؟
الف) دو روش مهم حمل دی اکسید کربن در خون را بنویسید

17

0.75

1.25

ب) دو عامل در تغییر فاصله منحنی ها در الکترو کاردیوگرام قلب را بنویسید.
ج) چرا پیام الکتریکی قلب تا سطح پوست قابل احساس است؟
الف) رگهای اکلیلی قلب از کجا منشعب شده اند؟ نقش آنها را بنویسید.

18

ب) اهمیت صفحات بینابینی در ماهیچه های قلب را بنویسید.
در مورد چرخه ضربان قلب درهنگام انقباض بطن ها به سئواالت زیر پاسخ دهید:
الف) وضعیت دریچه سینی آئورتی و میترال را بررسی کنید.

19

1

1

ب) کدام منحنی در الکتروکاردیو گرام قلب در این بازه زمانی ترسیم میشود؟
ج) در شروع این مرحله کدام صدای قلب شنیده میشود؟
در شکل با ذکر دلیل مشخص کنید آخرین نقطه ای که موج انقباضی قلب به آن می رسد کدام است؟
شماره :1دیواره فوقانی بطن چپ

20

0.5

شماره  :2نوک قلب
شماره :3دیواره مشترک بین دو بطن
موفق باشید

صفحه3

20

ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ آزﻣﻮن زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺎﯾﻪ دﻫﻢ
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ داﻧﺶ آﻣﻮز:
ﻧﺎم دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن:

ﮐﻼس:

ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﻬﺎي درﺳﺖ ﺑﺎ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ

ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺘﺤﺎن:
ﻧﻤﺮه ﺑﻪ ﻋﺪد:

اﻣﻀﺎ دﺑﯿﺮ:

ﻣﺼﺤﺢ ﻧﻤﺮه ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

-1اﻟﻒ( ﻏﻠﻂ

ب( درﺳﺖ

ﻧﻤﺮه ﺑﻪ ﺣﺮوف:

ج( درﺳﺖ

د(درﺳﺖ

ه(درﺳﺖ

و(ﻏﻠﻂ )(1/5

ﻧﻤﺮه
-2اﻟﻒ( ﺳﻠﻮل

ب( ﮐﺮﯾﭽﻪ دﻓﻌﯽ

د(ﭘﻮﺷﺸﯽ

ج( اﻓﺰاﯾﺶ -اﻓﺰاﯾﺶ

ه(ﻧﺎي) (1/5ﻧﻤﺮه
-3اﻟﻒ(1

ب(4

 -4ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﯿﮏ

ج(2
ب( ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ

د(3

ه( 2

و( (1/5) 3ﻧﻤﺮه

ج( ﺟﺎﻧﺪاراﻧﯽ ﮐﻪ دﻧﺎي ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ را در ﻣﺎده ژﻧﺘﯿﮏ ﺧﻮد

دارﻧﺪ(0/75).
 -5اﻟﻒ( ﺑﺎ ﺗﺮﺷﺢ اﺳﯿﺪ ﮐﻠﺮﯾﺪرﯾﮏ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي ﭘﯿﭙﺴﯿﻨﻮژن و ﮔﻮارش ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد(0/75).
ﻧﻤﺮه
ب( ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﻄﺤﯽ آن) (0/25ﻧﻤﺮه
-6اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻌﺎل ) (0/25ﻧﻤﺮه

ب( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﮋري ﺧﻮاه ﺑﻮدن ﻓﺮاﯾﻨﺪ،ورود ﻣﻮاد ﺑﻪ داﺧﻞ

ﺳﻠﻮل ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯿﮕﺮدد.در اﺑﺘﺪا ﻏﻠﻈﺖ ﺛﺎﺑﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد (0/5).ﻧﻤﺮه
 -7ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺠﺮا ﺑﺎﻋﺚ ورود ﺑﯿﻠﯽ روﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮن ﺷﺪه ﮐﻪ رﻧﮓ ادرار را ﭘﺮ رﻧﮓ ﻣﯿﮑﻨﺪ (0/5).ﻧﻤﺮه
ب(از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﻔﺮا ﻧﻘﺶ اﻣﻮﻟﺴﯿﻮن ﺳﺎزي ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎ را دارد ﯾﮏ رژﯾﻢ ﭼﺮب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر
ﺻﻔﺮا ﺣﺘﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻟﯿﭙﺎز ﻟﻮزاﻟﻤﻌﺪه راﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﮑﺮده و ﮔﻮارش ﭼﺮﺑﯿﻬﺎ را ﻣﺨﺘﻞ ﮐﻨﺪ (0/5).ﻧﻤﺮه
 -8ﺑﻮم ﺳﺎزﮔﺎن  -زﯾﺮا ﻋﻮاﻣﻞ زﻧﺪه و ﻏﯿﺮ زﻧﺪه در آن وﺟﻮد دارﻧﺪ (0/75 ).ﻧﻤﺮه
-9اﻟﻒ( ﻫﻢ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﺪﯾﻢ

ب(اﺳﯿﺪ اﻣﯿﻨﻪ) (1ﻧﻤﺮه

 -10ﻓﺎﮐﺘﻮر داﺧﻠﯽ)ﺟﺬب وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﺑﯽ دوازده(

ﺑﺮون راﻧﯽ) ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي(

ﭘﯿﻠﻮر ) ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ

ﺻﺎف() (0/75ﻧﻤﺮه
 -11ﺳﻮرﻓﺎﮐﺘﺎﻧﺖ ﮐﻪ از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸﯽ در ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎي ﻫﻮاﯾﯽ ﺗﺮﺷﺢ و ﮐﺸﺶ ﺳﻄﺤﯽ آب را
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﺑﺎز ﺷﻮﻧﺪ.ﺟﻨﺲ آن ﻟﯿﭙﯿﺪي اﺳﺖ (1).ﻧﻤﺮه
 -12ﻇﺮف ﻣﺪرﺟﯽ را ﭘﺮ از اب ﮐﺮده ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﯿﻨﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن در آن ﻣﯿﺪﻣﯿﻢ ﺗﻔﺎوت اﻋﺪاد
در دو ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺷﺸﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯿﺪﻫﺪ .ﺣﺪاﻗﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻇﺮف ﺑﺎﯾﺪ  5ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ(1).ﻧﻤﺮه
 -13ﮐﺎﻫﺶ اﮐﺴﯿﮋن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎي اﮐﺴﯿﮋن در ﻗﻮس آﺋﻮرﺗﯽ ﺷﺪه و ﭘﯿﺎم ﻋﺼﺒﯽ آن ﺑﻪ
ﺑﺼﻞ اﻟﻨﺨﺎع ارﺳﺎل ﻣﯿﮕﺮدد.
 -14ذراﺗﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮي ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﺪ و ﻓﺴﻔﻮﻟﯿﭙﯿﺪ و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮون راﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﯿﻦ ﯾﺎﺧﺘﻪ اي و
ﻧﻬﺎًﯾﺘﺎ ﻟﻨﻒ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد (0/5).ﻧﻤﺮه
ب( ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻋﺼﺎب ﺳﺮاﺳﺮي روده اي ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﻬﺎي ارﺳﺎﻟﯽ آن در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﺮﺷﺢ و ﺗﺤﺮك روده ﻣﻮﺛﺮ
اﺳﺖ (0/5).ﻧﻤﺮه
 -15اﻟﻒ( در ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدﯾﻢ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻣﺮي ﻫﻤﻮاره ﻧﺎي در ﺟﻠﻮ و ﻣﺮي در ﭘﺸﺖ ﻗﺮار
ﻣﯿﮕﯿﺮد (0/5) .ﻧﻤﺮه
ب( ﺑﺎﻓﺖ ﻏﻀﺮوﻓﯽ ) (0/5ﻧﻤﺮه
 -16در دوزﯾﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﺗﻨﻔﺲ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺸﺎر ﻣﺜﺒﺖ وﻟﯽ در ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﻔﺴﯽ
ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﻓﺸﺎر ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ (0/5).....ﻧﻤﺮه
ب( ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻌﻠﺖ اﻧﺮژي زﯾﺎد ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﺮواز ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﮐﺴﯿﮋن ﺑﯿﺸﺘﺮي دارﻧﺪ(0/25).ﻧﻤﺮه
 -17اﻟﻒ( ﺣﻤﻞ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﻧﺰﯾﻢ اﻧﯿﺪراز ﮐﺮﺑﻨﯿﮏ – ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ ) (0/5ﻧﻤﺮه
ب( اﺷﮑﺎل در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎدي ﻗﻠﺐ -اﺷﮑﺎل در ﺧﻮﻧﺮﺳﺎﻧﯽ رﮔﻬﺎي اﮐﻠﯿﻠﯽ -آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻗﻠﺐ ) (0/5ﻧﻤﺮه
) دو ﻣﻮرد ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ(.
ج( ﺗﮑﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎدي اﻧﻘﺪر ﻗﻮي و ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺴﺎس ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ
اﺳﺖ (0/25).ﻧﻤﺮه

 -18اﻟﻒ( اﻧﺸﻌﺎﺑﯽ از آﺋﻮرت ﻗﻠﺐ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻐﺬي را در ﺳﺮاﺳﺮ آن اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ (0/5).ﻧﻤﺮه
ب( وﺟﻮد ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺮوي اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ و اﻧﺘﺸﺎر ﻧﯿﺮوي اﻧﻘﺒﺎض در ﺳﺮاﺳﺮ ﻗﻠﺐ
ﻣﯿﮕﺮدد (0/5).ﻧﻤﺮه
 -19درﯾﭽﻪ ﺳﯿﻨﯽ آﺋﻮرﺗﯽ ﺑﺎزو ﻣﯿﺘﺮال ﺑﺴﺘﻪ

ب( اس و ﺗﯽ

ج( ﺻﺪاي اول ﻗﻠﺐ در

ﺷﺮوع اﻧﻘﺒﺎض ﺑﻄﻦ ﻫﺎ)1ﻧﻤﺮه(
 -20ﺷﻤﺎره ﯾﮏ – زﯾﺮا ﻣﻮج اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ در دﯾﻮاره ﺑﯿﻦ دو ﺑﻄﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺗﺎ ﻧﻮك ﻗﻠﺐ ﺳﯿﺮ ﮐﺮده و ﻫﻤﺰﻣﺎن
دﯾﻮاره دو ﺑﻄﻦ را ﺗﺎ ﺑﺎﻻ ﻓﺮا ﻣﯿﮕﯿﺮد(0/5).ﻧﻤﺮه

