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سؤاالت

محل مهر یا امضاء مدیر

بارم

نام و نام خانوادگی.......................... :

نام درس :زیست شتاسی وآزمایشگاه

1

الکتَس ٍ ساکارس ّزکذام اس چِ هًََهزّایی تطکیل ضذُ اًذ؟

1

2

ٍ4ظیفِ ی ضثکِ اًذٍپالسوی صاف را تٌَیسیذ.

1

3

لیشٍسٍم تَسط کذام اًذاهک ّا ساختِ هی ضَد ؟

5.5

4

ًَ 3ع تافت پیًَذی ًام تثزیذ کِ در هادُ سهیٌِ ای ضاى کالصى دارًذ ٍ تزای ّزکذام 1هثال تشًیذ.

5

سلَل ّای آًٍذچَتی …....…….اًذ ٍ فقط ....................آى ّا تاقیواًذُ است.

5.5

6

در دستگاُ گَارش پزًذگاى گَارش ٍ جذب هَاد غذایی درکجا اًجام هی ضَد ؟

5.75

7

در تزکیة صفزا چِ هَادی ٍجَد دارد؟

1

8

در تیواری آسن ّ ...............ا تٌگ هی ضًَذ ٍ تیواری سجز تٌفسی در ّ ....................ا تِ علت ......................دیذُ هی ضَد.

1

9

دم عویق ضاهل چِ َّاّایی هی ضَد؟

5.5

15

ّوَلٌف چیست ٍ در چِ کساًی دیذُ هی ضَد ؟

1.25

1

در هَرد اریتزٍپَیتیي پاسخ دّیذ:
الف)هحزک تزضح آى چیست؟
11

1.5

ب) جٌس آى چیست؟
ج) اس کذام اًذام ّاتزضح هی ضَد؟
د)رٍی کذام قسوت اثز هیگذارد؟

12

در گزدش هَیزگی ثطار تزاٍضی ًتیجِ ی ٍ......................علت ٍرٍد هایع تیي سلَلی تِ هَیزگ ّا ......................است.

5.5

13

گلثَلْای سفیذ دستِ ی گزاًَلَسیت ّا را ًام تثزیذ ٍدر هَرد یکی اس آًْا تِ دلخَاُ تَضیح دّیذ .

1.25

14

در رًٍذ اًعقادخَى تزٍهثَپالستیي تا چِ هادُ ای فعال هی ضَد؟

5.5

پس اس فعال ضذى پزٍتزٍهثیي را تِ چِ هادُ ای تثذیل هی کٌذ؟
در ّز دٍرُ ی قلة ّز کذام چقذر طَل هیکطذ؟

15

الف) دیاستَل تطي ّا

ج)تستِ تَدى دریچِ سیٌی

ب) سیستَل تطي ّا

د) تستِ تَدى دریچِ 3لختی

16

تاسجذب  HCO3در کذام تخص ّای ًفزٍى ٍ تِ چِ طزیقی اًجام هی ضَد؟

17

چِ جاًَراًی اٍریک اسیذ دفع هی کٌٌذ؟

1

1
ادامه سواالت

5.75

18

تعزیق اس ًطاًِ ّای تارس...........................است.

5.25

19

در گیاّاى علفی هَاد دفعی در کجا جوع هی ضًَذ ؟

5.5

25

هیشاى سویت  3هادُ دفعی ًیتزٍصى دار را تاّن هقایسِ کٌیذ.

5.75

21

در کزم خاکی پا ٍجَد ًذارد.ایي جاًَر چگًَِ حزکت هی کٌذ؟کاهل تَضیح دّیذ.

22

تًََس هاّیچِ ای را تعزیف کٌیذ.

5.75

23

هفصل ساًَ اس چِ ًَعی است؟چِ استخَاى ّایی در تطکیل ایي هفصل ضزکت دارًذ؟

5.75

1

حزکت ّای سیز ّزکذام چِ ًَع حزکتی در گیاُ هحسَب هی ضَد؟
الف)پیچص
1

 24ب) تاس ضذى ّاگذاى سزخس
ج) تا ضذى تزگ ّای گیاُ حساس
د) تا خَردى تزگ ّای گیاُ گل اتزیطن

جمع بارم  02 :نمره
با یاد خدا دل اه آرام می گیرد و مطمئن باشید هب شما کمک خواهد کرد.
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ردیف

نام دبیر :ایران نژاد

تاریخ امتحان 1394/03/24 :

(واحد فلسطین)

ساعت امتحان 8:صبح /عصر
سؤاالت پایان ترم نوبت دوم سال تحصیلی 93 -94

راهنمای تصحیح

مدت امتحان 90 :دقیقه

محل مهر یا امضاء مدیر

سبکبسص;گلَکض  +فشٍکتض

1

الکتَص ; گلَکض  +گبالکتَص

2

لیپیذسبصی-سن صدایی-تٌظین قٌذ خَى – رخیشُ ی

3

ضجکِ ی اًذٍپالسوی صیش – دستگبُ گلظی

4

استخَاى 

5

هشدُ اًذ – دیَاسُ ی سلَلی

6

گَاسش دس هؼذُ ضشٍع هی ضَد ٍ دس سٍدُ اداهِ هی یبثذ – جزة دس سٍدُ اًجبم هی ضَد.

7

لیستیي – سًگ ّب – اهالح  -کلستشٍل

8

ًبیظک ّب – ًَصاداى ًبسع  -کوجَد  -سَسفبکتبًت

9

َّای جبسی َّ +ای هکول (رخیشُ ی دهی)

11

دسضت ًی

غضشٍف 

ca 

اللِ ی گَش

سضتِ ای  صسد پی

دس جبًَساًی کِ گشدش خَى ثبص داسًذ ،ثِ جبی خَى ّوَلٌف داسًذ کِ ًقص خَى ،لٌف ٍ هبیغ ثیي سلَلی سا اجشا هی کٌذ ٍ هستقیوب ثب
سلَل ّب دس توبع است.
الف) کبّص اکسیظى سسبًی ثِ ثبفت ّب

11

ة) َّسهَى پشٍتئیٌی
ج) کجذ – کلیِ
د) هغض قشهض استخَاى

12

فطبس خَى سشخشگی – فطبس اسوضی
ًَتشٍفیل ّب :فبگَسیتَص ثبال – تحشک صیبد

13

ثبصٍفیل ّب :تشضح ّیستبهیي ٍ ّپبسیي
ائَصیٌَفیل ّب :اص ًظش ظبّشی ضجیِ ًَتشٍفیل – دس ػفًَت اًگلی ٍ آلشطی افضایص هی یبثذ.

14

فبکتَس اًؼقبدی ضوبسُ  - 8تشٍهجیي

0 / 5s

ة)

0 / 3s

ج)

15

الف)

16

خویذُ ی ًضدیک 

17

پشًذگبى – حطشات – ثسیبسی اص خضًذگبى

18

فطبس سیطِ ای

19

ٍاکَئل ّب – دیَاسُ ی سلَلی

غیش فؼبل

0 / 5s

خویذُ ی دٍس 

د) 0 / 7s
اًتقبل فؼبل

بارم

کلید

نام درس :زیست شتاسی وآزمایشگاه

21

آهًَیبک

اٍسُ

اٍسیک اسیذ

تَسط هبّیچِ ّبی حلَلی ٍ حلقَی صیش پَست

21

حلقَی (هٌقجض) 
طَلی (هٌقجض)  کَتبُ ٍ قطَس

دساص ٍ ًبصک ضذى ثذى

22

اًقجبض خفیفی کِ دس هبّیچِ ّب ،دس حبلت آساهص ٍجَد داسد ٍ ثبػث سختی ًسجی آى ّب هی ضَد.

23

لَالیی – استخَاى ساى ٍ دسضت ًی

24

الف) فؼبل-خَدثِ خَدی

ة) غیش فؼبل

ج) لشصُ تٌجی د)ضت تٌجی

