جمهوری اسالمی ایران

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

محل مهر یا امضاء مدیر

اداره آموزش و پرورش منطقه  4تهران

سئوال

ش صندلي (ش داوطلب):

نام واحد آموزشي :دبيرستان سراي دانش

نوبت امتحاني :دوم

ساعت امتحان 8 :صبح

نام و نامخانوادگي:

نام پدر:

رشته :دوم تجربي

وقت امتحان 80 :دقيقه

سال تحصيلي43-44 :

تاريخ امتحان44/03/24 :

زيستشناسي و آزمايشگاه 1نام دبير :خانم رحيمي

سئوال امتحان درس:

رديف

1

بارم

سوال

صحيح يا غلط بودن هر عبارت را بدون ذكر علت مشخص كنيد.
برگ
سئوال:
الف) در غشاي سلول جانوري نوعي تعداد
كلسترول بكار ميرود.
برگبه نام
استروئيد

0/57

ب) ماده بين سلولي در غضروف حاوي رشتههاي كالژن زيادي است.
پ) به پارانشيم فتوسنتز كننده ،كلرانشيم ميگويند.
2

جاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.
الف) هورمون از انواع پروتئين …………… است.
ب) وقتي حبوبات را در آب ميخيسانيم ،باد ميكنند .در اين حالت پديده …………… رخ ميدهد.
پ) آرايش شعاعي رشتههاي سلولزي سلولهاي نگهبان روزنه باعث رشد ………… اين سلولها ميشود.
ت) يونهاي محلول در آب به صورت فعال از اليه …………… به درون آوند چوبي ترابري ميشوند.

2

ث) مفصل زانو از نوع …………… است.
ج) در هنگام انقباض ماهيچه ،طول ساركومر …………… ميشود.
چ) بافت استخواني متراكم از اجتماع …………… تشكيل ميشود.
ح) در انقباض از نوع …………… طول ماهيچه تغيير ميكند.
3

از اتصال  70ملكول گلوكز ،طي واكنشي نشاسته بدست آمده است.
0/7

الف) نام واكنش چيست؟
ب) چند ملكول آب در اين واكنش آزاد ميشود؟
4

يك تفاوت انتشار تسهيل شده را با انتقال فعال بنويسيد.

7

هر اندامك را به وظيفهاش وصل كن( .يكي اضافي است)

0/7
واكوئل مركزي

شبكه آندوپالسمي زبر
هستك

توليد انرژي

0/57

دفاع در برابر حشرات گياهخوار

ميتوكندري
6

ريبوزوم سازي

صحيحترين جواب را انتخاب كنيد.
الف) محل استقرار هسته در سلول عصبي (جسم سلولي  -آكسون) است.
ب) سلولهاي بافت (پارانشيم  -اسكلرانشيم) براي استحكام بخشيدن به گياه تمايز يافتهاند.

1

پ) اولين شبكه مويرگي در (كپسول بومن  -گلومرول) تشكيل ميشود.
ت) انعكاس تخليه مثانه با ارسال پيام عصبي به (مغز  -نخاع) فعال ميشود.
5

فردي كه كيسه صفرايش را با عمل جراحي برداشته ،بهتر است كدام غذاي زير را كمتر مصرف كند؟
الف) شكر

ب) حبوبات

پ) زدهي تخممرغ

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

ت) ماهي
پاسخنامه سفید داده شود .

0/27

زيستشناسيوآزمايشگاه1

دنباله سئوال امتحان درس:

رشته :دومتجربي

تاریخ امتحان42/30/42 :

8

محل ترشح «رنين» و «بيكربنات سديم» از كدام اندامهاي دستگاه گوارش است؟

4

امروزه يكي از راه هاي كاهش وزن ،كوچك كردن معده با وسايل مختلف است .در اين رابطه بيماريهاايي باراي فارد
پيش ميآيد .نام يك بيماري را با ذكر علت بوجود آمدنش بنويسيد.

10

اگر حجم هواي جاري در فردي  470ميليليترباشد ،حجم تنفسي براي وقتي كه  12بار در دقيقه نفس ميكشد چقادر
است؟ «با ذكر فرمول»

11

جملهي زير صحيح است يا غلط؟ در صورت غلط بودن ،آن را اصالح نمائيد.
(بافت پوششي مژهدار در ديواره ناي و نايژه باعث بازماندن هميشگي مجراي آنها ميشود).

12

0/7
0/57
0/7
0/7

اصطالحات زير را تعريف كنيد.
الف) هواي باقيمانده:
ب) هماتوكريت:

2

ج) بارگيري آبكشي:
د) بذرافشاني هوا:
13

نام گردش خون مقابل چيست؟ يك موجود با اين گردش خون مثال بزنيد.

14

در حال حاضر در بدن شما استخوان زند زيرين گلبول قرمز ميسازد يا استخوان جمجمه؟ چرا؟

17

من كيستم؟

0/7

0/7

الف) عامل تنظيم گلبول قرمز در بدن هستم…………… .
ب) هنگام عفونت انگلي ،فعاليت ميكنم…………… .

1

ج) با خروج منوسيت ها از خون ،تشكيل ميشوم…………… .
ت) در اثر افزايش گلبولهاي قرمز در خون ،فرد به من مبتال ميشود…………… .
16

براي هر مورد زير يك دليل بنويسيد.
الف) ديواره مويرگ بسيار نازك است……………………………………… .
ب) بيشترين حجم خون در سياهرگها وجود دارد……………………………………… .

1

پ) ضخامت بطن چپ بسيار زياد است……………………………………… .
ت) غشاي گلبول قرمز نقش مهمي در جابجايي  CO 2دارد……………………………………… .
15

الف) دو دليل ايجاد «اِدِم» يا «خيز» را بنويسيد.
ب) نام دريچههاي رابط دهليزها و بطنها چيست؟
پ) وظيفه «پالكت صدمه ديده» و «فيبرينوژن» را هنگام انعقاد خون بنويسيد.

2

ت) "كاهش ارتفاع  "QRSو "افزايش فاصله بين  Pتا  "Qدر الكتروكارديوگرام نشاندهندهي چه مشكالتي است؟
18

در گروهي از جانوران شامل كوسه ،ملخ و كرم پالناريا:
الف) كدام موجود براي دفع مادهي دفعي انرژي زيادي مصرف ميكند؟
ب) كدام يك براي دفع مادهي دفعي به آب نياز دارند؟
صفحه …2… :از ……3

0/7

زيستشناسيوآزمايشگاه1

دنباله سئوال امتحان درس:

تاریخ امتحان42/30/42 :

رشته :دومتجربي

بخشهاي خواسته شده را نامگذاري كنيد.

14

-1
0 /7

«جايگاه نفرون در كليه»

-2

اگر بوسيلهي نوعي ماده ،مانع مصرف انرژي در نفرون شويم ،موارد زير چه تغييري ميكنند؟ چرا؟

20

1

الف) ميزان تراوش گلوكز:
ب) مقدار دفع داروها از ادرار:
21

نامگذاري كنيد.

22

يك وظيفه براي «بالك پرنده» و «بادكنك شنا» در ماهي بنويسيد.

0 /7

23

تونوس ماهيچهاي چيست؟ چه موقع از بين مي رود؟

0/57

24

نوع حركت را در هر مورد زير در گياهان بنويسيد.

«مفصل»

-1

0/57

-3

-2

الف) حركت ريشه به سمت زمين…………… :
ب) تا شدن برگ گل حساس…………… :

1

پ) حركت سلول جنسي نر به طرف سلول جنسي ماده…………… :
ت) باز شدن هاگدانها…………… :

موفق باشيد
صفحه …3… :از ……3

(علم ميراث گرانبهاست).
حضرت علي(ع)

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 آزمايشگاه 1نام واحد آموزشي :دبيرستان غيردولتي دخترانه سراي دانش
نوبت امتحاني :دوم

ساعت امتحان 8 :صبح

نام دبير  /دبيران :خانم رحيمي

تاريخ امتحان44/03/24 :

رشته :رشتههاي :دوم تجربي

تعــــداد بـــرگ راهنمــــای تصــــحیح1 :
بـــرگ

سال تحصيلي43 - 44 :

رديف

پاسخ سواالت

1

الف) ص()0/52

5

الف) نشانهاي
ث) لواليي

3

الف) سنتز آبدهي()0/52

9

انتشهار تسهيل شده انرژي نميخواهد( )0/52ولي انتقال فعال انرژي ميخواهد( )0/52يا موارد مشابه

2

ب) غ()0/52

بارم

پ) ص()0/52

ب) تورژسانس
ج) كم

0/52

ت) محيطيه
پ) طولي
برگ
تعداد برگ سئوال:
چ) سيستم هاورس ح) ايزوتونيك

(هر مورد)0/52

ب)  94مولكول آب()0/52

0/2

واكوئل مركزي :دفاع گياهان در برابر حشرات گياهخوار( )0/52هستك :ريبوزم سازي()0/52
ب) اسكلرانشيم()0/52

6

الف) جسم سلولي()0/52

5

گزينهي پ :زردهي تخم مرغ()0/52

پ) كپسول بومن()0/52

ميتوكندري :توليد انرژي()0/52

ت) نخاع()0/52

0/2
0/52
1
0/52

8

رنين از معده()0/52

4

آنمي( .)0/52زيرا در اين صورت فاكتور داخلي معده ( )0/52كم ميشود در نتيجه ويتامين )0/52(B15كه باعث توليد گلبوول ررموز
ميشود نيز كاهش مييابد.
( )0/52(  12  450  5400cc )0/52حجم هواي جاري  ميزان تنفس در دريقه  حجم تنفسي

10

5

0/2

بيكربنات سديم از پانكراس()0/52

0/52
0/2

11

غلط است )0/52(.بافت غضروفي ( )0/52ديواره ناي و نايژه باعث بازماندن هميشگي مجراي آنها ميشود .يا:
بافت پوششي مژهدار ديواره نايو نايژه باعث مرطوب كردن هواي تنفسي ميشود)0/52( .
هر تعريف كامل( )0/2نمره
گردش خون باز( )0/52خرچنگ دراز( )0/52يا ...

5
0/2

19

جمجمه( - )0/52زيرا هنگام بلوغ گلبول سازي در استخوان پهن و دراز متصل به تنه رخ ميدهد.

0/2

15
13

ب) ائوزينوفيل ()0/52

ت) پلي سيتمي()0/52

پ) ماكروفاژ ()0/52

12

الف) اريتروپوتيين ()0/52

16

الف) تا تبادل مواد را انجام دهد)0/52( .
پ) بيشترين حجم خون در آن ررار ميگيرد)0/52(.

15

الف) افزايش سديم( - )0/52آسيب ديدن مويرگها ( )0/52و يا ...
پ) ترشح ترومبوپالستين( - )0/52توليد فيبرين()0/52
ب) 5لختي و 3لختي()0/2
ت) آنفاركتوس( - )0/52كند رسيدن تحريك ايجاد شده در گره سينوسي به بطنها()0/52

ب) رطر زياد آنها( )0/52يا …
ت) به خاطر داشتن آنزيم ايندراز كربنيك()0/52

0/2

1
1

5

18

الف) ملخ()0/52

ب) كرم پالناريا()0/52

0/2

14

 )1بخش رشري()0/52

 )5لوله جمع كنندهي ادرار()0/52

0/2

50

الف) تراوش گلوكز تغييري نميكند )0/52(.زيرا به انرژي نيازي ندارد)0/52( .
ب) مقدار دفع داروها كم ميشود( )0/52زيرا پديده ترشح نياز به انرژي دارد)0/52( .

51

 )1غضروف()0/52

55

بالك پرنده :كمك به صعود پرنده( )0/52يا مانع ايجاد هواي آشفته ميشود.

53

تونوس ماهيچهاي :انقباض خفيفي كه در ماهيچهها در حالت آرامش وجود دارد( )0/2و هنگام خواب از بين ميرود)0/52( .

59

 )5رباط()0/52

1

الف) گرايشي يا زمينگرايي()0/52
موفق باشید

صفحه …1… :از ……1

 )3كپسول مفصلي()0/52

ب) لرزه تنجي()0/52

0/52

بادكنك شنا :كمك به حركات عمودي ماهي()0/52

پ) تاكتيكي()0/52

ت) غير فعال()0/52

جمع کل

0/2
0/52
1
 43

