جمهوری اسالمی ایران

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

محل مهر یا امضاء مدیر

اداره آموزش و پرورش منطقه  4تهران
ش صندلي (ش داوطلب):
نام و نامخانوادگي:

نام واحد آموزشي :دبيرستان سراي دانش نوبت امتحاني :اول

ساعت امتحان 8 :صبح

رشته :سوم تجربي

وقت امتحان 91 :دقيقه

سال تحصيلي93-94 :

تاريخ امتحان93/11/8 :

نام پدر:

سئوال امتحان درس :زيست و آزمايشگاه 2نام دبير :خانم فلفلي

رديف

الف

سئوال

بارم

سوال

عبارت درست يا نادرست را مشخص كنيد.
اكتسابي هستند.
نوعي نقص
 )1نوزادان متولد شده فاقد تيموس ،دچار
سئوال:ايمنيبرگ
تعداد برگ
 )2هر هورموني كه گيرندهي آن درون سلول هدف باشد قطعاً از كلسترول ساخته شده است.
 )3هورمون افزاينده  Caخون و هورمون كاهنده مقدار آب در ادرار در كليه داراي گيرنده ميباشند.
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 )4نمونه مورد مطالعه ايوري دارا ي  DNAبدون قطبيت ميباشد.
 )5شفاف بودن و عدم تماس با عدسي شباهت زالليه و زجاجيه است.
 )6كروموزومهاي اتوزوم سلول پيكري ملخ ماده با تخمك انسان از نظر تعداد برابر است.

ب

پاسخ كوتاه دهيد.
 )7نوع ايمني حاصل از تزريق واكسن را بنويسيد.
 )8تعداد طناب عصبي در جانداري كه ساده ترين چشم را دارد و نوع دفاع در اين جاندار را نام ببريد.
 ) 9علت كاهش عاليم ابتال به آسم در فردي كه به مدت طوالني تحت فشار روحي و جسمي قرار داشته را بنويسيد.
 ) 11به دنبال بسته شدن كانال دريچه دار پتاسيمي در پتانسيل عمل ،كدام پروتئين غشاايي فعاليات بيشاتري پيادا
4/5

ميكند و ميزان يون سديم مايع ميان بافتي چه تغييري ميكند؟
 )11جنس غالف ميلين و محل قرارگيري آن را بنويسيد.
 )12منشا پالسموسيت در دومين برخورد با همان آنتيژن و نام اندامك فعالي را در پالسموسيت ذكر كنيد.
 )13عدد كروموزومي نوعي پروانه  2n  16است .فرمول كروموزمي اسپرم آن را بنويسيد.
 )14تعداد مولكولهاي  DNAاتوزومهاي سلول پيكري انسان و ملخ ماده را در مرحله اواخر  Sمحاسبه كنيد.
 )15هر سلول مغز استخوان سگ ) (2n  78در مرحله متافاز حاوي چند سانترومر است؟

ج

در قسمتي از  DNAمورد مطالعه ايوري ،تعداد  611پيوند قناد  -فسافات وجاود دارد و تعاداد  G  2Aمايباشاد.
مطلوبست:

(اين سوال بدون راه حل ،حتي با پاسخ درست نمره ندارد)

 )61تعداد پيوند فسفو دي استر در مولكول DNA
 )61تعداد  Gو A

د

1

 )61تعداد پيوند هيدروژني

عبارات خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.
 )19پروتئينهاي مكمل در خون در برخورد با ……………… فعال ميشوند.
 )21برخي بيمهرگان از قبيل ……………… و ستاره دريايي قادرند بافت بيگانه را پس بزنند.
 )21انعكاسهاي نخاعي ،پاسخهاي ……………… مهرهداران به محرك ميباشد.
 )22مولكولهاي غذاي حل شده در بزاق به ……………… غشاي سلول هاي گيرنده متصل ميشوند.
 )23يكي از حساسترين گيرندههاي ……………… روي شاخك جنس نر نوعي پروانه ابريشم قرار دارد.
 )24انسولين با اثر بر گيرندههاي …………… سلولهاي ماهيچهاي سبب ميشاود آنهاا …………… بيشاتري
جذب كنند.
 )25در همانند سازي  DNAشروع فعاليت ……………… بر عمل پليمرازي و ويرايشي مقدم است.

پاسخ سئواالت در روی برگ سئوال نوشته شود ،نیاز به پاسخنامه سفید ندارد.
صفحه …1… :از ……3
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پاسخنامه سفید داده شود .

2

دنباله سئوال امتحان درس :زيستشناسي و آزمايشگاه2

ها

رشته :سوم تجربي

عبارات سمت راست را به عبارات مرتبط سمت چپ متصل كنيد.
 -1تعداد كربن

 )26جنس پيك دومين هورمون گلوكاگون

 -2امينو اسيدي
 -3نوكلئوتيدي

 )27تفاوت ريبوز و دئوكسي ريبوز

1

 -4مركزي فوق كليه
 -5تعداد اكسيژن

 )28سلول سازنده هورمون افزاينده پتاسيم ادرار

 -6قشري فوق كليه
 -7مكانيكي

 )29نوعي گيرنده موجود در مجاري نيم دايره

و

تاریخ امتحان39/61/1 :

 -8دمايي

گزينه صحيح را انتخاب كنيد.
 )31جسم سلولي نورونهاي مغز با كدام يك فاصله بيشتري دارد؟
الف) نرم شامه

ج) مايع مغزي نخاعي

ب) عنكبوتيه

د) سخت شامه

 )31در يك مولكول  DNAحلقوي همواره تعداد……………… از تعداد نوكلئوتيد بيشتر است.
الف) فسفو دي استر

ج) پيوند هيدروژني

ب) قند  -فسفات

د) قند  -باز

 )32در يك فرد بالغ مبتال به هيپرتيروئيديسم ………………،كاهش مي يابد.
الف) تحريكپذيري قلب

ب) فعاليت گيرندههاي تيروكسين

ج) رسوب كلسيم در استخوانها

د)ذخاير چربي در سلولها

 )33مونومرهاي سازنده……………… و……………… نميتوانند با هم تفاوت داشته باشند.
الف) گيرندههاي آنتيژن  -آنتيژن

ب) سرم  -واكسن

ج) هورمون -گيرنده هورمون

د) پرفورين  -پروتئين مكمل
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 )34پوست انسان فاقد گيرندههايي است كه ………………
الف) با ساختاري مشابه در رگ خوني فعال هستند.
ب) اثر مواد شيميايي را به پيام الكتريكي تبديل ميكنند.
ج) فاقد پوشش پيوندي در ساختار خود باشند.
د) توانايي تبديل انرژي مكانيكي به الكتريكي را دارند.
 )35در طي چرخه سلولي ،سلول طبيعي بافت پوششي……………… داشته باشد.
الف) خروس ،نميتواند  78مولكول DNA

ب) مرغ ،نميتواند  156كروماتيد

ج) ملخ نر ،ميتواند  23سانترومر

د) ملخ ماده ،ميتواند  12كروموزوم  2كروماتيدي

(خروس -مرغ 2n  78

ز

 ،ملخ نر 2n  23

،

ملخ ماده ) 2n  24

شكل زير را نام گذاري كنيد.
)36

)37

)38

)39

)41

)41

)42

)43
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دنباله سئوال امتحان درس :زيستشناسي و آزمايشگاه2

ح

رشته :سوم تجربي

تاریخ امتحان39/61/1 :

در شكل روبرو:
 )44عدد كروموزمي سلول اوليه را بنويسيد.
 )45نام مرحلهاي كه سلول در آن رسم شده را بنويسيد.
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)46اين سلول چگونه سيتوكينز را انجام ميدهد؟
 )47در مرحله قبل رشتههاي دوك چه تغييري كرده است؟
)48در مرحله بعد وضعيت پوشش هسته چگونه خواهد بود؟

ط

 )49با رسم شكل جهش واژگوني را نشان دهيد.
 )51با رسم شكل كروماتيدهاي غيرخواهري را نشان دهيد.
 )51با رسم شكل ساختار نوكلئوزوم را نشان دهيد.
 )52با توجه به شكل ،گريفيث چه نتيجهاي گرفت؟

 )53در اين شكل به رابطه  Aو  Tچه ميگويند؟
 )54ملكولهاي شماره  54كدام خصوصيت اين ساختار را نشان ميدهند؟
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 )55اين مولكول در مرحله  G1چه ساختاري دارد؟

 )56در اين شكل چشم در حال مشاهده شيء نزديك است يا دور؟
 )57اين سلول در كدام اليه چشم مشاهده ميشود؟

ي

 )58چگونه مارماهي صخرههاي دريايي را از ماهيان تشخيص ميدهد؟
1

 )59محرك گيرندههاي كششي ماهيچههاي اسكلتي و محرك گيرندههاي مجازي نيم دايره گوش را بنويسيد.

ك

ميشود؟
در موارد زير از چه نوع گيرندهاي استفاده 
 )61پيدا كردن مزرعه گل آفتابگردان توسط زنبور
 )61تشخيص اشياء نزديك در تاريكي بوسيله گربه
 )62پيدا كردن شكار در اطاق تاريك به وسيله خفاش

موفق باشيد.
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جمع كل
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جمهوری اسالمی ایران

محل مهر یا امضاء مدیر

راهنمای تصحیح

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

ویژه دبیران

اداره آموزش و پرورش منطقه  4تهران

راهنماي تصحيح درس :زيست و آزمايشگاه2

نام واحد آموزشي :دبيرستان غيردولتي دخترانه سراي دانش

نوبت امتحاني :اول

نام دبير :خانم فلفلي

ساعت امتحان 8 :صبح
تاريخ امتحان93/11/8 :

رشته :سوم تجربي

تعداد برگ راهنماي تصحيح 1 :برگ

سال تحصيلي93 = 94 :
رديف

الف
ب

پاسخ سواالت

 .1نادرست

 .2نادرست

 .4درست

 .5نادرست

 .7فعال

غيراختصاصيسئوال:
 -2 .8تعداد برگ

بارم

 .3درست
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 .6درست
برگ

 . 9علت بيماري آسم پاسخ بيش از حد دستگاه ايمني است كه با ترشح كورتيزول تحت فشار طوالني مدت سركوب ميشود و در
نتيجه عاليم آن كاهش مي يابد.
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 .11پمپ سديم  -پتاسيم  -بيشتر ميشود.
 .11فسفوليپيد و پروتئين  -روي اكسونها و درنديتها
 .12سلول  Bخاطره  -دستگاه گلژي

7 + z .13

44 - 88 .14

78 .15

ج

611 .16

211 = G - 111 = A .17

811 .18

د

 .19ميكروبها

 .21اسفنجها

 .21غيرارادي

 .22پروتئينها

 .23شيميايي

 .24امينواسيدي  -گلوكز

3 .26

5 .27

6 .28

7 .29

 .31د

 .31ج

 .32د

 .33د

 .34ب

 .35ج

 .36جم پنبهاي

 .37مخچه

 .38نخاع

 .39تاالموس

 .41هيپوتاالموس

 .41هيپوفيز

 .42مغز مياني

 .43پل مغزي

n = 4 .44

 .45متافاز

 .47طويل شده است.

 .48پوشش هسته تشكيل نخواهد شد.

ها
و
ز

ح
ط

.49

2

 .25هليكاز

1
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2

 .46با فشرده شدن پروتئين زير غشاء
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 .51غيرخواهري

.51

ي

1
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 .52كپسول عامل مرگ موش نيست چون موش زنده ميماند.

 .53رابطه جفت باز

 .54خاصيت قطبيت

 .55كروماتين

 .56نزديك

 .57شبكيه

 .58ميزان آشفتگي خطوط ميدان الكتريكي صخرههاي دريايي با ماهيان فرق دارد با تفسير پيام گيرندههاي الكتريكي بهوجاود
آن پي مي برد يا ماهيان ارتعاش آب ايجاد مي كنند اما صخره دريايي بازتاب ارتعاش ايجاد ميكنند .گيرندههااي مكاانيكي خاط
جانبي با تفسير اين  2محرك به وجود صخره و ماهي پي ميبرد.

1

 .59تغيير طول ماهيچه  -تغير موقعيت سر
ك

 .61گيرنده نور فرابنفش

 .62گيرنده پژواك صدا

 .61گيرنده لمس
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موفق باشید
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