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  آموزش و پرورش شهر تهرانکل اداره 
وحددبیرستان غیردولتی م  

  نام و نام خانوادگی :
  بیردهم رشته تج پایه :

  : کالس

  نوبت اولامتحانات 
  1زیست شناسی

  حیدريآقاي  نام دبیر :
 18/10/1400 تاریخ امتحان :

  دقیقه90  زمان پاسخگویی :
 

 صفحه 1
 

 

  بارم  سواالت  ردیف

  

  :گزینه صحیح را مشخص کنید

  )کدام یک جزء بخش مبادله ای دستگاه تنفس نمی باشد؟١

  مبادله اید) نایژک عامل سطح فعال       ج) بخش ترشح کننده ف) حلقه ی غضروفی    ب) کیسه ی حبابکی     ال

 ) کارآمد ترین دستگاه تنفسی در کدام گروه از جانوران مشاھده می شود ؟٢

  د) پستانداران      ج) خزندگان                                 الف ) دوزیستان                          ب) پرندگان                     

  را به درستی نشان می دھد؟)کدام گزینه قسمتی از سطوح سازمان یابی حیات ٣

  بافت ← اندام ← یاخته←ب) اندامک                                    اندام ← یاخته ← اندامک ← مولکول←الف) اتم 

  بوم سازگان ← اجتماع ← جمعیت ← دستگاه←د) اندام                 بوم زیست ← بوم سازگان ← اجتماع ← جمعیت←ج) جاندار 

 ، چربی ھا پس از گوارش ، مجددا در .................. روده ، به تری گلیسرید تبدیل می شوند .)در انسان ۴

  د) مویرگ ھای خونی  یرگ ھای لنفی             ج) مو      ب) پوشش استوانه ای           زیر مخاط           الف) 

 .نمی شود) درفرایند ............. انرژی مصرف ٥

  د) انتقال فعال              ج)آندوسیتوز                       ) اگزوسیتوز           ب)انتشار تسھیل شده     الف 

  ) در ھنگام بلع راه بینی توسط ................. بسته می شود.٦ 

  د) ھیچ کدام   الف) زبان کوچک                     ب)زبان                               ج) اپی گلوت                       

  )دریچه ی .................. از برگشت .................. جلوگیری می کند.٧

  خون تیره به بطن راست - ب) سینی ششی             خون روشن به دھلیز راست                         -الف) دولختی 

  خون روشن به سرخرگ آئورت - د) سینی آئورتی              خون تیره به بزرگ سیاھرگ زیرین                - ج) سه لختی 

  )کدام مورد فقط در طرف راست قلب قرار دارد؟٨

  د) طناب ھای ارتجاعی    رگ ھای اکلیلی                ج)          ب) دسته تارھای دھلیزی         الف) گره سینوسی دھلیزی   

  

2  

  

  جاھاي خالي را با كلمات مناسب كامل نمايید. 

 جاندارانی که ژن ھای افراد گونه ای دیگر را در خود دارند ، جانداران ................ نامیده می شوند . - ٩

  بستگی دارد . آن ................... میزان  میزان خدمات ھر بوم سازگان به -١٠

  در فرایند انتشار،جریان مولکول ھا بر اساس ....................... است. – ١١

  .......... بدن قرار دارد ........... مهیصفرا در ن سهیو ک سیآپاند -١٢

  در ملخ جذب مواد مغذی در ..................... صورت می گیرد . -١٣

  ی تا نایژک انتھایی به بخش ................. تعلق دارد .از بین -١۴

  ........ مستقر شده اند.....ماکروفاژ در .......... مخاطدستگاه تنفسی،  در -١٥

  گره .................. شروع کننده ی تکانه ھای قلبی است.  -١٦

2  
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  آموزش و پرورش شهر تهرانکل اداره 
وحددبیرستان غیردولتی م  

  نام و نام خانوادگی :
  بیردهم رشته تج پایه :
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  1زیست شناسی
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 صفحه 2
 

 

  
  اصطالحات زیر را تعریف کنید ؟

  انتشار تسھیل شده :) ١٧

  ظرفیت حیاتی: )١٨

  برون ده قلبی:) ١٩

5/1  

  

   درستی عبارات زیر را مشخص کنید ؟درستی و نا

  .................... بافت پیوندی متراکم دارای میزان باالیی از رشته ھای کالژن است. -٢٠

  ................ صدای اول قلب گنگ و طوالنی تر است و به بسته شدن دریچه ھای سینی مربوط است. -٢١

  ................... .دارد وجود لختی سه ی دریچه راست بطن و راست دھلیز بین -٢٢

  .................. انشعابات نای از ابتدا تا انتھا دارای غضروف است. -٢٣

1  

  

 به سوالھای زیر پاسخ کوتاه دھید.

  ..................................................حفظ حالت پایدار درون بدن جاندار زنده چه نام دارد؟ -٢۴

  مسئول تولید صفرا کدام اندام است؟.................................................. – ٢۵

  کیموس معده برای ورود به روده باریک ،باید از کدام اسفنکتر(بنداره) عبور کند؟................................... -٢۶ 

  برای مشاھده داخل روده بزرگ از چه روشی استفاده می شود؟.................................................. -٢٧ 

 مرکز تنظیم مدت زمان دم در کجا واقع شده است؟.................................................. -٢٨

  آن چیست؟.................................................. فیبري قلب در کدام اليه واقع شده است و نقش اسکلت -٢٩

  انقباض قلب چه نام دارد؟.................................................. -٣٠

5/3  

31  
  شترک برای موجودات زنده بنویسید.چھار ویژگی م

  1  

  ؟ ستیمنظور از اجتماع چ  32
  5/0  

  
   مشخص کنید:نوع تنفس را در جانوران زیر 

  ............................... ) زنبور عسل٣۴                                           ی..............................کرم خاک) ٣٣

  5/0  

35  
  ؟دلیل سرفه ھای مکرر در افراد معتاد به دخانیات را بنویسید 

  5/0  

  فرایند گاز گرفتگی را شرح دھید؟  36
  1  

  ؟ ستیمھم شش ھا چ یژیدو و  37
  5/0  

38  

  سخت نوزادان نارس را بیان کنید. علت تنفس 

  

  
1  
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 صفحه 3
 

 

39  
  ن چگونه یه پپسین تبدیل می شود ؟پپسینوژ

  
5/0  

40  
   م خونی شدیدی مبتال می شود. چرا؟فرد به ک -به ھر دلیلی  - با برداشتن معده در افراد 

  
0.75  

41  
  کلی چیست؟یه ی زیر مخاطی به طور وظیفه ی ال

  
0.75  

42  
  بطن راست بیشتر است يا چپ؟ چرا؟ه ضخامت ديوار

  
5/0  

43  
   وظیفه ی صفحات بینابینی قلب را بگویید.

  
5/0  

44  
    مایع آبشامه ای چه وظیفه ای بر عھده دارد؟

  
5/0  

45  

   قسمت ھای مشخص شده در شکل را نام ببرید.

٣).......................              ٢)...................               ١                  ........................(  
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    موفق باشید  
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  نام خانوادگی:و  نام
  کالس:

  
 آقای حیدری نام دبیر:

 

  بسمھ تعالی
  1400ماه دی – زیست شناسی اول ترم امتحان

 دھمسال 
 

  دقیقھ٩٠ زمان:

   تاریخ:

  اولصفحھ ی 

  نمره) ٢ گزینھ صحیح را مشخص کنید:( 

  کدام یک جزء بخش مبادلھ ای دستگاه تنفس نمی باشد؟)١

  ) نایژک مبادلھ اید) بخش ترشح کننده عامل سطح فعال         ج             ) کیسھ ی حبابکیب                  ) حلقھ ی غضروفیالف

 کارآمد ترین دستگاه تنفسی در کدام گروه از جانوران مشاھده می شود ؟ )٢

  د) پستانداران            ج) خزندگان                                                     ب) پرندگانالف ) دوزیستان                           

  )کدام گزینھ قسمتی از سطوح سازمان یابی حیات را بھ درستی نشان می دھد؟٣

  بافت← اندام ← یاختھ ←) اندامک ب     اندام                          ← یاختھ ← اندامک ← مولکول ←) اتم الف

  بوم سازگان← اجتماع ← جمعیت ← دستگاه ←اندام ) د                زیست بوم← بوم سازگان ← اجتماع ← جمعیت ←) جاندار ج

 روده ، بھ تری گلیسرید تبدیل می شوند . ..................در انسان ، چربی ھا پس از گوارش ، مجددا در )۴

  مویرگ ھای خونی ج) مویرگ ھای لنفی                      د)            ب) پوشش استوانھ ای  خاط                         الف) زیر م

 .نمی شودانرژی مصرف  .............درفرایند  )٥

  ) انتقال فعالد              )آندوسیتوز                  ج  تسھیل شده           )انتشار ب) اگزوسیتوز                         الف 

  بستھ می شود. .................توسط  نایدر ھنگام بلع راه  )٦ 

  ) ھیچ کدامد                                 ) اپی گلوتج                    )زبان           ب) زبان کوچک                     الف   

  جلوگیری می کند. ..................از برگشت  ..................)دریچھ ی ٧

  خون تیره بھ بطن راست -) سینی ششی ب            خون روشن بھ دھلیز راست                         -) دولختی الف

  خون روشن بھ سرخرگ آئورت -) سینی آئورتی د             خون تیره بھ بزرگ سیاھرگ زیرین                -) سھ لختی ج

  دارد؟)کدام مورد فقط در طرف راست قلب قرار ٨

  ) طناب ھای ارتجاعید        ) رگ ھای اکلیلی                   ج           ) دستھ تارھای دھلیزیب          ) گره سینوسی دھلیزیالف

...................................................................................................................................................................................  

  نمره) ٢جاھاي خالي را با كلمات مناسب كامل نمایید. ( 

 نامیده می شوند . ..............تراژنی..جاندارانی کھ ژن ھای افراد گونھ ای دیگر را در خود دارند ، جانداران  -٩

  بستگی دارد .  آن............ تولید کنندگی..... میزان  میزان خدمات ھر بوم سازگان بھ -١٠

  است. .......شیب غلظت......در فرایند انتشار،جریان مولکول ھا بر اساس  – ١١

  بدن قرار دارد . ..........راست...... مھیصفرا در ن سھیو ک سیآپاند -١٢

  صورت می گیرد . ..............معده.......ر ملخ جذب مواد مغذی در د -١٣

  تعلق دارد . ...........ھادی......از بینی تا نایژک انتھایی بھ بخش  -١۴

  مستقر شده اند. ............حبابک ھا......در دستگاه تنفسی، سلول ھای ماکروفاژ در -١٥

  شروع کننده ی تکانھ ھای قلبی است.  ...............سینوسی دھلیزی یا پیشاھنگ...گره  -١٦
...................................................................................................................................................................................  

  نمره)٥/١(اصطالحات زیر را تعریف کنید ؟

  .آنھا، از غشا عبور مي دھند کنند و مواد را در جھت شیبِ غلظت پروتئین ھاي غشا،انتشار مواد را تسھیل ميدر این روش  انتشار تسھیل شده : -١٧

  است. یبازدم ۀریو ذخ یدم ۀریذخ ،یجار یتوان از شش ھا خارج کرد و برابر با مجموع حجم ھا یم قیبازدم عم کیو با  قیدم عم کیاست کھ پس از ییمقدار ھوا ظرفیت حیاتی:-١٨
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  نام خانوادگی:و  نام
  کالس:

  
 آقای حیدری نام دبیر:

 

  بسمھ تعالی
  ١۴٠٠ماهدی  – اول زیست شناسی ترم امتحان

 دھمسال 
 

  دقیقھ ٩٠ زمان:

  تاریخ:

  دومصفحھ ی 

 
  .آید مي را در تعداد ضربان قلب در دقیقھ ضرب کنیم، برون ده قلبي بھ دست حجم ضربھ ایاگر مقدار برون ده قلبی: -١٩

   نمره١درستی و نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید ؟

  .............ص ....... بافت پیوندی متراکم دارای میزان باالیی از رشتھ ھای کالژن است. -٢٠

  ...........غ..... ھای سینی مربوط است. تر است و بھ بستھ شدن دریچھ قلب گنگ و طوالنی صدای اول -٢١

  ...........ص........ .دارد وجود لختی سھ ی دریچھ راست بطن و راست دھلیز بین -٢٢

  ...........غ....... انشعابات نای از ابتدا تا انتھا دارای غضروف است. -٢٣
................................................................................................................................................................................... 

 )۵/٣بھ سوالھای زیر پاسخ کوتاه دھید.(

  ..........ھم ایستایی یا ھموستازی..............زنده چھ نام دارد؟حفظ حالت پایدار درون بدن جاندار  -٢۴

  ..............کبد.......مسئول تولید صفرا کدام اندام است؟ – ٢۵

  ............پیلور....کیموس معده برای ورود بھ روده باریک ،باید از کدام اسفنکتر(بنداره) عبور کند؟ - ٢۶ 

  ...................کولونوسکوپی.......بزرگ از چھ روشی استفاده می شود؟برای مشاھده داخل روده  - ٢٧ 

 ...............یپل مغز......مرکز تنظیم مدت زمان دم در کجا واقع شده است؟ -٢٨

  ...............میوکارد.......فیبري قلب در کدام الیھ واقع شده است و نقش آن چیست؟ اسکلت -٢٩

  ...................سیستول......؟دارد انقباض قلب چھ نام -٣٠
...................................................................................................................................................................................  

  )نمره١بنویسید.( چھار ویژگی مشترک برای موجودات زنده -٣١
  سازش با محیط -تولیدمثل -پاسخ بھ محیط -فرایند جذب و استفاده از انرژي -رشد و نمو -ییستایھم ا -نظم و ترتیب

...................................................................................................................................................................................  
 نمره)۵/٠(؟منظور از اجتماع چیست -٣٢

  تعامل دارند و یک اجتماع را بھ وجود مي آورند.در ھر بوم سازگان جمعیت ھاي گوناگون باھم 
..................................................................................................................................................................................  

  )۵/٠( کنید:نوع تنفس را در جانوران زیر مشخص 
  

  .......................نایدیسی........ ) زنبور عسل٣۴                                           .........................پوستی..... کرم خاکی) ٣٣
...................................................................................................................................................................................  

  نمره)۵/٠(سرفھ ھای مکرر در افراد معتاد بھ دخانیات را بنویسید ؟ دلیل -٣۵
  .است  یراندن مواد خارج رونیب یبرای سرفھ راه مؤثرتر ،یمژکدار مخاط تنفس یھا اختھیرفتن  نیعلت از ببھ 

................................................................................................................................................................................... 
  نمره)١(فرایند گاز گرفتگی را شرح دھید؟ -٣۶

ین، مانع پیوستن اکسیژن مي شود وچون بھ آساني جدا نمي شود ظرفیت حمل اکسیژن را در خون کربن مونواکسید با اتصال بھ ھموگلوب
  کاھش مي دھد. 

................................................................................................................................................................................... 
  نمره)۵/٠(؟ دو ویژی مھم شش ھا چیست -٣٧

  .یکشسان یگریو د نھیس ۀاز حرکات قفس یرویپ یکی
...................................................................................................................................................................................

    
ساختھ مي شود، عامل سطح فعال بھ  دوران جنینيعامل سطح فعال در اواخر  نمره)١ت نوزادان نارس را بیان کنید. (علت تنفس سخ-٣٨

  . مقدار کافي ساختھ نشده است
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  نام خانوادگی:و  نام
  کالس:

  
 آقای حیدری نام دبیر:

 

  بسمھ تعالی
  ١۴٠٠ماهدی  – اول زیست شناسی ترم امتحان

 دھمسال 
 

  دقیقھ ٩٠ زمان:

  تاریخ:

  دومصفحھ ی 

 
  
  

خود با اثر بر  نیشود. پپس یم لیتبد پپسینوژن بر اثر کلریدریک اسید بھ پپسین نمره)۵/٠(پپسینوژن چگونھ یھ پپسین تبدیل می شود ؟ -٣٩
  کند. یمتر عیآن را سر لیتبد نوژن،یپپس

...................................................................................................................................................................................  
در  B12ویتامین  عامل داخلي، براي جذب نمره)١(می شود. چرا؟فرد بھ کم خونی شدیدی مبتال  - بھ ھر دلیلی  - با برداشتن معده در افراد  -۴٠
کھ  B12شود؛ زیرا ویتامین  يخوني خطرناکي دچار مم ،فرد بھ کشوند یا معده برداشتھ شود تخریب کناری ھا ھباریک ضروري است. اگر این یاخت هرود

  زندگي فرد بھ خطر مي افتد.شودو  ھاي قرمز در مغز استخوان الزم است، جذب نمي ھساختن گویچ براي
  

...................................................................................................................................................................................  
  نمره)۵/٠(وظیفھ ی الیھ ی زیر مخاطی بھ طور کلی چیست؟ -۴١

  بخورد. نیچ ایبلغزد  آن یرو یبچسبد و بھ راحت یا ھچیماھ یۀال یشود مخاط، رو یموجب م
...................................................................................................................................................................................  

  نمره)۵/٠(بطن راست بیشتر است یا چپ؟ چرا؟ه ضخامت دیوار  -۴٢
  زیرااین بطن خون را برای گردش عمومی پمپاژ می کند بنابراین باید قدرت بیشتری داشتھ باشد. –بطن چپ 

...................................................................................................................................................................................  
منتشر شود و  قلب ۀچیماھ یھا اختھی نیانقباض و استراحت بھ سرعت ب امیپ نمره)۵/٠( وظیفھ ی صفحات بینابینی قلب را بگویید. -۴٣

  .کند واحد عمل یا اختھی ۀتود کیقلب در انقباض و استراحت مانند 
................................................................................................................................................................................... 

  نمره)۵/٠(  مایع آبشامھ ای چھ وظیفھ ای بر عھده دارد؟  -۴۴
  کند. يقلب کمک م از قلب، بھ حرکت روان این مایع ضمن محافظت

...................................................................................................................................................................................
  نمره)۵/١( ببرید.قسمت ھای مشخص شده در شکل را نام -۴٢

١(HCl               یاختھ اصلی)٣             یاختھ کناری)٢                  
  

  
  ھا آرام می گیرد با یاد خدا دل                                                                            

  د"" موفق باشی                                                                                                                      
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