
 

 با یاد او و برای او
 

 سال اولنیم پایانی هایآزمون

 1021-20ی سال تحصیل
 هفتمپایه:  زیست  :درس

 2از  1صفحه  دقيقه   57مدت آزمون:

 خانوادگی: ام و نامن

 (  شماره صندلی:       : )    كالس

 احمدیاستاد  نام دبير:

 تاریخ: 

 

 بارم یا مَن اسمُهُ دَواءٌ وَ ذِکرُهُ شِفاءُ 

 جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید. 1

 هر .................................... از چند بافت مختلف تشکیل شده است.  -
 اند.هستند که از واحد های .................................... تشکیل شدهپروتئین ها پلیمرهایی  -
 شوند.در بدن ذخیره نمی ....................................و  ....................................های ویتاین  -
 .................................... در قسمت هایی مانند بخش خوراکی سیب زمینی وجود دارد.)نام یک اندامک را بنویسید( -
 پوششی .................................... همه سلول ها با غشا پایه در تماس نیستند. در بافت -
 قند .................................... یک اکسیژن کمتر از قند ....................................دارد. -
 ....................... و .................................... .همه بنداره های لوله گوارش از جنس ماهیچه صاف هستند بجز ............. -
 محرک حرکات دیوراه لوله گوارش .................................... است. -
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 را مشخص کنید. "غ"را با  و غلط "ص"را با  جمالت صحیح 2

 نام اسفنکتر ابتدای معده کاردیا است.)        ( -

 لوله گوارش مری و معده دارای دو بنداره هستند. .)        (از بین اندام های  -

 بنداره ها به طور کلی بسته هستند و هنگام رسیدن حرکات کرمی به آن ها باز می شوند. .)        ( -

 وظیفه آنزیم آمیالز بزاق تخریب باکتری های درون دهان است. .)        ( -

 نوع آن ها ضروری اند. .)        (  8آمینو اسید که در ساختار پروتئین ها شرکت می کنند  22از بین  -
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 با توجه به شکل مقابل به سواالت زیر پاسخ دهید. 3

 ....................................................................(چرا؟........................Bیا Aکدام سمت از غشا سطح داخلی غشا است؟) -

 ..................دو مورد از وظایف پروتئین های غشا را نام ببرید................................................................................ -

 ...........................................................................................ساختار فسفولیپیدها را شرح دهید.......................... -
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 2از  2صفحه   کالس:                                                نام و نام خانوادگی:         زیست هفتم آزمون سواالت 
 

 

 هایی که شبکه آندوپالسمی زبر می سازد، کجاست؟مقصد نهایی پروتئین 4

1-  ...................................2-  ...................................3-  ...................................4- ................................... 
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 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. 5

 ....................................................................................................................؟.............نام قند موجود در شیر چیست -

 ...................وظایف شبکه آندوپالسمی صاف چیست؟.............................................................................................. -

 .......................................................................................؟نام اسفنکتر انتهای مری و انتهای معده را به ترتیب بنویسید -

 .....................................................................................؟..ترتیب الیه های ماهیچه معده را از خارج به داخل بنویسید -

 ................................................................یواره لوله گوارش شبکه عصبی وجود دارد؟...........الیه های دالیه یا در کدام  -
 ......تعداد دندان های هر شخص را در دوره دندان های شیری و دائمی بنویسید............................................................. -
 .ع دندان را در یک فک به ترتیب از جلو به عقب بنویسید...........................................................................تعداد هر نو -
 .................سلول های کناری غدد معده چه موادی را می سازند؟................................................................................ -
 غدد معده وارد خون می شود؟...................................................................................................ترشحات کدام سلول  -
  را به صورت جفت بنویسید............................................................................ DNAباز های آلی موجود در ساختار  -
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 بزاق را نام ببرید و هر کدام را در حد یک جمله توضیح دهید.ترکیبات  6
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 بافت های سازنده دندان را به اختصار توضیح دهید. 7

 

 1 

 به اختصار توضیح دهید.)ساختار را نیز رسم کنید( ساختار یک نوکلئوتید را 8

 

1 

هموگلوبین در سلول های قرمز خونی ما وظیفه انتقال گاز های تنفسی یعنی اکسیژن کربن دی اکسید و ... را دارد. هموگلوبین   9

راری پل های وجود دارد که به آن ها کونفرماسیون های هموگلوبین گویند. برق T(Tense)و  R(Relax)به دو صورت 

برخالف فرم  Rمی شود. فرم  Tبه فرم  Rنمکی)نوعی پیوند اشتراکی( بین زنجیره های پروتئینی هموگلوبین باعث تبدیل فرم 

T های  باعث اتصال و جدا شدن گاز رماسیون به یک دیگر تبدیل این دو کونف .تمایل کمی به اتصال به مولکول اکسیژن دارد

بافت های ما مصرف  ا توجه به این نکته که اکسیژن دربا توجه به اطالعات صورت سوال و ب .تنفسی به هموگلوبین می شود

 می شود به سواالت زیر پاسخ دهید.

 الف( در مجاورت بافت ها کدام کونفرماسیون به دیگری تبدیل می شود؟چرا؟

 

 ب( در ریه کدام کونفرماسیون به دیگری تبدیل می شود؟چرا؟
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نباشیدسیب زمینی   


