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سال دوم  آموزش 
٣تعدادصفحات:١٠/١٠/٩٥تاریخ امتحان: متوسطھ

وآموزان متوسطھ نظری مدارس طرقبھ دانش 
گروه تکنولوژی شھرستان طرقبھام دبیر: بیتا اشکنانینشاندیز

نمرهسئواالت پاسخنامھ داردردیف

١

درستی یا نادرستی ھریک از موارد زیر را بدون ذکر دلیل در برگھ پاسخنامھ بنویسید.
ویژگیھای حیات برای اثبات زندگی در موجود کافی است.الف) وجود دو ویژگی منحصر بفرد از 

ب) در ترکیبات صفراوی می توان دو نوع چربی یافت.
ج) صفرا از طریق مجرای مشترک کبد بطور مستقیم بھ کیسھ صفرا می ریزد.

د) بخش پروتـئینی ھموگلوبین عامل تولید بیلی روبین در بدن است.
اھرگ باب بھ اندام سازنده صفرا وارد می شود.ه) خون لولھ گوارش از طریق سی

و) پل مغزی با تاثیر بر روی بصل النخاع تعداد تنفس را تغییر می دھد.

١ ٥

٢

جاھای خالی را با عبارات مناسب پر کرده و در برگھ پاسخ بنویسید.
می دھد.الف) در سلسلھ مراتب حیات ........جایگاه خاصی دارد زیرا ویژگی ھای حیات را نشان

ب) در پی تشکیل کریچھ غذایی، در نھایت مواد گوارش نیافتھ تشکیل ..................را می دھد.
می شود.و ..........حرکات روده ج) تاثیر اعصاب پاد ھم حس باعث ................ترشح بزاق 
د) بافت ..............در تشکیل دریچھ میترال قلب نقش دارد.

در ھنگام بلع، مانع ورود غذا بھ .............می شود.ه) برچاکنای 

١ ٥

٣

در پرسش ھای چھارگزینھ ای زیر گزینھ درست را انتخاب و در پاسخنامھ بنویسید.
الف) کدامیک از موارد زیر بخش وسیع تری را شامل می شود؟

اجتماعجمعیت بوم سازگان زیست بوم   
نمی ریزد؟بھ مجاری و حفرات سیستم گوارشی ماًب) کدام ماده مستقی

گاسترینلیپاز لوزالمعده   پروتـئازھای معده  بیکربنات   
ج) در گوارش مواد سلولزی در سیستم گوارش گاو، مواد چند بار از مری عبور می کنند؟

چھار باردو بار  سھ بار   یک بار 
د) لولھ ھای نایدیسی از چھ ترکیباتی مفروش شده اند؟

پلی ساکارید و پروتئینفقط پلی ساکارید  لیپید و پلی ساکارید  پروتئین و لیپید 
کدامیک از خصوصیات حیات است؟ه) تنظیم اسیدیتھ خون جزو 

سازشرشد و نمو  ھم ایستایی پاسخ بھ محیط 
کدامیک از گزینھ ھای زیر باعث تنظیم مشابھ در جریان موضعی خون در بافت میشود؟و)

ھیدروژن و کلسیمکلسیم و ھیدروژن پتاسیم و دی اکسید کربن  کلسیم و پتاسیم        

١ ٥

٤
االت زیر پاسخ دھید؟ؤدر رابطھ با فن آوری جدید زیست شناسی بھ س

الف) فن آوری ایجاد صفات جدید در جانداران را چھ می نامند؟
ب) با تصویر برداری در حد انگستروم می توان چھ ملکولھایی را در سلول رد یابی کرد؟

ج) جانداران تراژن را تعریف کنید.
٠ ٧٥

ادامھ سواالت در صفحھ بعد



٥

.زیر پاسخ دھیداالتؤدر مورد شکل بھ س
بر گوارش پروتئین ھا بنویسید؟ھای شکل را یاختھ بزرگترین الف) نقش 

ب) کدام سلولھای آن نقش حفاظتی در معده ایفا می کنند؟                             

١

٦

االت زیر پاسخ دھید؟ؤبا توجھ بھ شکل بھ س
الف) نام فرایند را بنویسید؟

ب) اگر با کمک سموم سلولی تولید انرژی درسلول را متوقف کنیم غلظت 
٠حالت عادی چھ تغییری می کند؟مواد داخل سلول نسبت بھ ٧٥

٧
با ذکر دلیل بنویسید سنگ صفرا چھ تاثیری می تواند بر رنگ ادرار داشتھ باشد؟الف) 

با ذکر دلیل بنویسید چرا در افرادی کھ کیسھ صفرا برداشتھ می شود رژیم غذایی کم چربی پیشنھاد ب) 
می شود؟

١

٨

دیاگرام زیر کدام سطح از سطوح سازمان دھی حیات را نشان می دھد؟

٠ ٧٥

٩

االت زیر پاسخ زیر پاسخ دھید؟ؤدر مورد ھم انتقالی گلوکز در روده بھ س

مین می شود؟تاالف) انرژی الزم برای ھم انتقالی گلوکز چگونھ 

انتقالی می گردد؟ب) چھ عاملی باعث تداوم ھم 
١

ھریک از اصطالحات ستون اول را با یکی از عبارات ستون دوم ارتباط داده و در برگھ پاسخنامھ ١٠
٠.مشخص کنید ٧٥

ستون دومستون اول

فاکتور داخلی
برون رانی
الیھ مخاطی

یاختھ ھای ماھیچھ صاف
B12جذب ویتامین 

انتشار تسھیل شده
مصرف انرژی

١١
عامل سطح فعال چیست؟الف)

عملکرد آنرا بنویسید؟ب)
ج) از چھ نوع بافتی ترشح شده و جنس آن چیست؟

١

١.آزمایشی طراحی کنید تا بتوانیم بطور نسبی ظرفیت ششھا را اندازه بگیریم١٢
١توضیح دھید کاھش اکسیژن چگونھ باعث تحریک مراکز عصبی میشود؟١٣

ادامھ سواالت در صفحھ بعد

گنجشک
اکسیژن
روباهخاک



١٤
اصطالحات زیر را تعریف کنید:

:الف) کیلو میکرون
:ب) دستگاه عصبی روده ای

١

١٥
در تشریح شش گوسفند بھ سئواالت زیر پاسخ دھید:

الف) چگونگی تشخیص ریھ چپ و راست را بنویسید.
ب) چھ بافتی میتواند ما را در شناسایی بخش پشتی و جلویی نای کمک کند.

١

عمده نوع سیستم تنفسی در قورباغھ و خرگوش را بنویسید.الف) تفاوت ١٦
٠ب) چرا پرندگان نیاز بھ سیستم تنفسی کارآمدتری دارند؟ ٧٥

١٧
الف) دو وظیفھ سیستم لنفاوی را بنویسید.

ب) دو عامل در تغییر فاصلھ منحنی ھا در الکترو کاردیوگرام قلب را بنویسید.
پوست قابل احساس است؟ج) چرا پیام الکتریکی قلب تا سطح 

١ ٢٥

الف) رگھای اکلیلی قلب از کجا منشعب شده اند؟ نقش آنھا را بنویسید.١٨
١ب) اھمیت صفحات بینابینی در ماھیچھ ھای قلب را بنویسید.

١٩
ھنگام انقباض بطن ھا بھ سئواالت زیر پاسخ دھید:در مورد چرخھ ضربان قلب در

را بررسی کنید.و میترال الف)وضعیت دریچھ سینی آئورتی 
ب) کدام منحنی در الکتروکاردیو گرام قلب در این بازه زمانی ترسیم میشود؟

ج) در شروع این مرحلھ کدام صدای قلب شنیده میشود؟
١

٢٠

ضی قلب بھ اکنید آخرین نقطھ ای کھ موج انقبدر شکل با ذکر دلیل مشخص
رسد کدام است؟آن می

٠ ٥

موفق باشید



) نمره٥/١(و)غلطه)غلط      د)درست   ج) غلط    ب) درست   الف) غلط     -١

) نمره٥/١(ه)ناید)پوششی   افزایش-ج) افزایشب) کریچھ دفعی  الف) سلول  -٢

) نمره٥/١(٢و)٢ه) ٤د)٢ج)٤ب)١الف)-٣

)٧٥/٠گانھ را در ماده ژنتیک خود دارند.(ج) جاندارانی کھ دنای بیین   ب) پروتئمھندسی ژنتیک   -٤

گوارش پروتئینھا می شود.(٠/٧٥) نمره اسید کلریدریک باعث فعال سازی پیپسینوژن و ٥- الف) با ترشح

) نمره٢٥/٠(ب) سلولھای سطحی آن

داخل سلول متوقف ب) با توجھ بھ انژری خواه بودن فرایند،ورود مواد بھ نمره) ٢٥/٠(انتقال فعال  -٦
) نمره٥/٠(.در ابتدا غلظت ثابت و در نھایت کم می شود.میگردد

میکند.(٠/٥) نمره پر رنگ کھ رنگ ادرار را ٧- بستھ شدن مجرا باعث ورود بیلی روبین بھ خون شده

ب)از آنجایی کھ صفرا نقش امولسیون سازی چربی ھا را دارد یک رژیم چرب می تواند بدون حضور صفرا حتی 
عملکرد لیپاز لوزالمعده راتکمیل نکرده و گوارش چربیھا را مختل کند.(٠/٥) نمره

) نمره٧٥/٠( زیرا عوامل زنده و غیر زنده در آن وجود دارند.-بوم سازگان -٨

) نمره١(ب) پمپ سدیم پتاسیمالف) ھم انتقالی با سدیم   -٩

الیھ مخاطی( ماھیچھ ف انرژی)   ربرون رانی( مصبی دوازده)  اکتور داخلی(جذب ویتامین ف-١٠
) نمره٧٥/٠(صاف)

در کیسھ ھای ھوایی ترشح و کشش سطحی آب را کاھش میدھد تا آنھا  سلولھای بافت پوششی کھ از ١١- سورفاکتانت
براحتی باز شوند.جنس آن لیپیدی است.(١) نمره

از طریق نی تا حد امکان در آن میدمیم تفاوت اعداد در دو حالت با بستن بینی ١٢- ظرف مدرجی را پر از اب کرده
باید ٥ لیتر باشد.(١)نمره حداقل ظرفیت ظرف تقریبا ظرفیت ششھا را بھ ما میدھد.

ورتی شده و پیام عصبی آن بھ بصل النخاع ارسال ئکاھش اکسیژن باعث تحریک گیرنده ھای اکسیژن در قوس آ-١٣
میگردد.

ًین کھ با برون رانی بھ مایع بین یاختھ ای و نھئذراتی شامل تری گلیسیرید و فسفولیپید و پروت-١٤ یتا لنف وارد می ا
) نمره٥/٠(شود.

) نمره٥/٠(ب) مجموعھ اعصاب سراسری روده ای کھ پیامھای ارسالی آن در تنظیم ترشح و تحرک روده موثر است.

) ٥/٠(ھمواره نای در جلو و مری در پشت قرار میگیرد.  در نمونھ ای کھ تھیھ کردیم در صورت وجود مری الف) -١٥
نمره

) نمره٥/٠(ب) بافت غضروفی

پاسخنامھ آزمون زیست شناسی پایھ دھم
تاریخ امتحان: کالس: نام و نام خانوادگی دانش آموز:

نمره بھ عدد:

نمره بھ حروف:

امضا دبیر: بھ پاسخھای درست با صالحدید مصحح نمره تعلق 
می گیرد.

نام دبیرستان:



در دوزیستانی مانند قورباغھ تنفس با سیستم فشار مثبت ولی در پستانداران سیستم تنفسی برمبنای فشار منفی -١٦
) نمره٥/٠(است.....

)نمره٢٥/٠(ب) پرندگان بعلت انرژی زیاد مصرفی در فرایند پرواز نیاز بھ اکسیژن بیشتری دارند.

) نمره٥/٠(ترابری چربی ھا-الف) گردش لنف-١٧

) نمره ( دو مورد کافی ٥/٠(آسیب بھ بافت قلب-اشکال در خونرسانی رگھای اکلیلی-اشکال در شبکھ ھادی قلبب)
است.)

) نمره٢٥/٠(ج) تکانھ ھای الکتریکی در شبکھ ھادی قابل احساس تا سطح پوست است.

مره) ن٥/٠(کھ مغذی را در سراسر آن ایجاد می کنند.بالف) انشعابی از آئورت قلب ش-١٨

) نمره٥/٠(ب) وجود صفحات موجب انتقال نیروی انقباضی بین سلولھا و انتشار نیروی انقباض در سراسر قلب میگردد.

ج) صدای اول قلب در شروع ب) اس و تی   و میترال بستھدریچھ سینی آئورتی باز-١٩
نمره)١(انقباض بطن ھا

زیرا موج انقباضی در دیواره بین دو بطن منتشر تا نوک قلب سیر کرده و ھمزمان دیواره دو بطن را –شماره یک -٢٠
نمره)٥/٠(تا باال فرا میگیرد.


