جمهوری اسالمی ایران

نام درس :زیست 1

اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام دبیر :آقای حسنی

نام و نام خانوادگی.......................... :
مقطع و رشته :دهم تجربی
نام پدر........................................... :
شماره داوطلب............................... :

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  2تهران
دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد سعادت آباد

تعداد صفحه سؤال 4 :صفحه

نمره به عدد:

آزمون پایان ترم نوبت اول سال تحصيلی 0411 -0410

نمره به حروف:

نمره تجدید نظر به عدد:

تاریخ امتحان1066/16 / 60 :
ساعت امتحان 60 : 66 :صبح /عصر
مدت امتحان  06 :دقیقه

نمره به حروف:
محل مهر و امضاء مدیر

سؤاالت

بارم

ردیف

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

جاهاي خالي را با عبارات مناسب پر كنيد
الف)مجموعه اعمالي را كه براي پايدار نگه داشتن وضعيت دروني جاندار انجام ميشود  .......................مينامند.
ب)آنزيم ها و  ......................لوزالمعده به دوازدهه ميريزند .

1

ج) .....................شامل لنف  ،رگهاي لنفي  ،مجاري لنفي  ،گره هاي لنفي و اندام هاي لنفي است.
و)گرده ها در  .......................تولييد ميشوند.

1/5

ه)جدايي كامل بطن ها در پرندگان و پستانداران وبرخي خزندگان مثل .......................رخ ميدهد.
د)قلب در سامانه باز مايعي به نام .......................را به .......................پمپ ميكند.
جمالت درست و غلط را مشخص كنيد.
الف)كار رناتن يا ريبوزوم ساختن پروتئين است.
ب)اليه بيروني ساختار لوله گوارش بخشي ار صفاق است.

2

ج)درپوشي به نام برچاكناي يا اپي گلوت مانع ورود غذا به مجراي تنفسي ميشود.
د)مويرگ هاي پيوسته در جگر يافت ميشود.

1/5

ه)در گويچه قرمز آنزيمي به نام كربنيك اسيد وجود دارد.
و)عامل داخلي معده براي ورود ويتامين Dبه ياخته هاي روده باريك ضروري است.

كدام كزينه زير نادرست است ؟
الف)پلي ساكاريد ها از تركيب چندين منو ساكاريد تشكيل ميشوند.

3

ب)بافت چربي نوعي بافت پيوندي است.

0/5

ج)پيلور بنداره بين معده و روده باريك است .
د)گويچه هاي سفيد سرشار از هموگلوبين هستند.
كدام درست است؟
الف)ترومبين به طور مستقيم باعث تشكيل لخته خون ميشود .

4

ب)موج  Pمربوط به انقباض بطن ها است.
ج)ويتامين Kو Caباعث كمك به تشكيل لخته خون ميشود.
د)كرم خاكي داراي سامانه باز گردش خون است.
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0/5

5

صفرا شامل چه تركيباتي است؟

0/5

حجم ذخيره دمي را تعريف كنيد.

0/5

6

براي تنفس ناي ديسي و تنفس پوستي به ترتيب جانوراني را مثال بزنيد.

7

8

0/5

دو مورد از كار هاي مهم خون را نام ببريد.

0/5

خون بهر يا هماتوكريت را تعريف كنيد.

0/5

9

دريچه هاي درون قلب را نام ببريد.
0/75

10

بيماري سلياك چيست؟
0/75

11

وظيفه راكيزه چيست؟
0/75

12

پديده اسمز را تعريف كنيد.

0/5

13

معده چهار قسمتي نشخواركنندگان را نام ببريد.

0/5

14
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عامل سطح فعال چه وظيفه اي دارد؟
0/75

15

گوارش در پارامسي را توضيح دهيد .
16

17

0/75

دو بخش اصلي دستگاه تنفس را نام ببريد.

0/5

گاز گرفتگي چيست؟

0/5

18

حجم باقي مانده را تعريف كنيد.

0/5

19

مثالي از تنفس ناي ديسي و تنفس پوستي بزنيد.

0/5

20

مركز تنظيم تنفس در كجاي مغز است؟

0/5

21

22

23

24

25

دليل صداي اول و دوم قلب را بنويسيد.

انقباض بطن ها و دهليز ها و زمان استراحت قلب چقدر است؟

گره سينوسي دهليري چه وظيفه اي بر عهده دارد؟

فشار تراوشي چيست؟
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1

0/75

0/75

0/75

26

27

28

29

30

ياخته هاي بنيادي ميلوئيدي منشا توليد چه ياخته هاي خوني است؟

0/75

براي ساخته شدن گويچه هاي قرمز در مغز استخوان به  3عامل نياز است نام ببريد.

0/75

روده كور به كجا ختم ميشود؟

0/5

ليپوپروتئين كم چگال چيست؟

0/5

دركدام جانور جذب مواد غذايي در معده انجام ميشود؟

0/5

جمع بارم  26 :نمره
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اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران

نام درس :زیست 4

اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  2تهران

نام دبیر :آقای حسني

دبیرستان غیر دولتی پسرانه سرای دانش واحد سعادت آباد

کلید

تاریخ امتحان4111/41 / 10 :

سؤاالت پایان ترم نوبت اول سال تحصیلي 4111-4114

ساعت امتحان 10:11 :صبح /عصر
مدت امتحان 01 :دقيقه

راهنمای تصحیح

ردیف

1

محل مهر یا امضاء مدیر

جاهاي خالي :الف) هم ايستايي ب) بيكربنات ج) دستگاه لنفي و) مغز استخوان ه) كروكوديل ها د) همولنف-حفره هاي بدن
ب) ص

ج) ص

د) غ

2

صحيح غلط ها :الف) ص

3

گزينه (د) نادرست است

4

گزينه (ج) درست است

5

نمك هاي صفراوي -بيكربنات -كلسترول -فسفوليپيد

6

به دنبال يك دم عادي يك دم عميق صورت گيرد

ه)غ

و) غ

پوستي :قورباغه

7

نايديسي :ملخ

8

 )۱انتقال گاز هاي تنفسي  )2انتقال مواد دفعي و سمي

9

نسبت حجم گويچه هاي قرمز خون به حجم كل خون

11

دريچه سه لختي /دولختي  /سيني

11

بيماري سلياك از بين رفتن پرز هاي روده به خاطر ورود پروتئيني به نام گلوتن

12

تامين انژي براي ياخته هاي بدن

13

عبور آب از غشا نيمه تراوا يا نفوذ پذيري انتخابي را اسمز گويند

14

سيرابي/نگاري/هزارال/شيردان

15

باعث كاهش كشش سطحي ميشود

16

غذا وارد واكوئل غذايي شده سپس كافنده تن به آن اضافه شده و واكوئل گوارشي تشكيل ميشود و مواد دفعي توسط واكوئل دفعي از
ياخته خارج ميشود.

17

بخش هادي و مبادلهاي

18

تركيب كربن مونوكسيد با هموگلوبين يك تركيب سمي ايجاد كرده و مي تواند باعث مرگ شود

19

پس از بازدم مقداري هوا در شش ها باقي ميماند كه حجم باقيمانده ناميده ميشود

21

ملخ /قورباغه

21

بصل النخاع

22

صداي اول براي بسته شدن دريچه هاي دهليزي بظني است و صداي دوم مربوط به بسته شدن دريچه هاي سيني است

23

3.0ثانيه  3.۱ /ثانيه  3.0 /ثانيه
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24

پيام الكتريكي در دهليز

25

فشار سيتوليك بطن چپ باعث خروج اكسيژن ومواد غذايي از سمت مويرگ سرخ رگي به بيرون ميشود

26

گويچه هاي سفيد – گرده – گويچه هاي قرمز

27

آهن – ويتامين بي  ۱2و فوليك اسيد

28

آپانديس

29

گروهي از ليپو پروتئين ها كه كلسترول زيادي دارند

31

ملخ

جمع بارم 22:نمره

نام و نام خانوادگی مصحح :

امضاء:
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