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 بارم سوال رديف

 كنيد. صحيح يا غلط بودن هر عبارت را بدون ذكر علت مشخص 1

 غلط              توان ريبوز را نام برد.        صحيح كربنه، مي 5ترين منوساكاريدهاي  الف( از مهم

 غلط              تواند سلولز موجود در غذا را هيدروليز كند.           صحيح ب( لوله گوارش ما مي

5/0 

 پاسخ صحيح را انتخاب كنيد. 2

 هستند. فسفوليپيدها( -)استروئيدها  سلولي اجزاي اصلي غشاهاي  الف(

 رود. براي تهيه آب پرتقال بكار ميسلوالز(  -)آميالز  ب( آنزيم

5/0 

 ويژگي آن را بنويسيد. 2واكنش زير سنتز آبدهي است يا هيدروليز؟  3
 

OH                           H  +  H 2O              HO             H  +  HO                H 
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 را تعريف كنيد.« هيدروكربن»و « ملكول سير نشده» 4
 

 

1 

 هاي آنزيمي را نام ببريد. الف( دو عامل افزاينده سرعت واكنش 5

 شود؟ هايي تشكيل مي از چه بخش ATPنوزين ملكول دب( بخش آ

 بين سلولز و گليكوژن بنويسيد. ساختمانيج( يك تفاوت 
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 با توجه به ساختمان باكتري موارد مرتبط به هم را وصل كنيد.)يك مورد اضافي است.( 6
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5 
 

 نامند. مي ………………الف( عكس ميكروسكوپي نمونه را 

 گويند. مي ………………تر است كه به آن  ب( ديواره سلولي در بعضي نقاط نازك

 است. ………………عامل پايداري شكل هسته  ج(

 مشاهده كرد.  ………………توان با ميكروسكوپ  د( حركت سلول جنسي نر را مي

1 

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

 محل مهر یا امضاء مدیر

 سئوال

 
 

 صبح 8 ساعت امتحان:   اول نوبت امتحاني: دبيرستان سراي دانش نام واحد آموزشي:  ش صندلي )ش داوطلب(:

 دقيقه 80 وقت امتحان:   وم تجربيدرشته:     نام پدر:   خانوادگي: نام و نام

20/10/43 تاريخ امتحان:  43-44سال تحصيلي:    رحيميخانم  نام دبير:  1زيست و آزمايشگاه سئوال امتحان درس:
       

 

 

 برگ     تعداد برگ سئوال:     

 

 

 

 

 

 

  كپسول 

DNA      
  تاژك 

  ديواره 

  حركت به جلو              

  كنترل فعاليت سلول

  اتصال به سطوح مختلف

 1منومر 2منومر



 
 

 بنويسيد.« انتشار تسهيل شده » و « انتشار ساده»ميان  دو شباهتو  يك تفاوت 8

  
      

1 

 گيرد؟ الف( سم زدايي يعني چه؟ در چه اندامي صورت مي 4

 
 

 هاي غشاي داخلي ميتوكندري و كار آن وجود دارد؟ ب( چه ارتباطي بين چين خوردگي

 
 

1 

 من چه اندامكي هستم؟ 10

                               ……………:22OHالف( محل تشكيل

 …………… ها: گذاري ملكولب: محل نشانه

                   …………… ج( باعث نمو جنيني هستم:

 …………… اي من استروما نام دارد: د( ماده زمينه

                   …………… هـ( عامل جذب حشرات در گياهانم:

 …………… پروتئين ترشحي نقش مهمي دارم:و( در ساخت 
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 دهد؟ چرا؟اگر انجير خشكي را داخل يك ليوان آب بگذاريم، چه اتفاقي رخ مي 11
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 (اندامك 1ها در خود دارد؟ )ذكر  تر از بقيه اندامك هاي زير كدام اندامك را بيشهر يك از سلول 12

        …………… ها: ب( ماهيچه          …………… هاي معده:الف( سلول

 ……………هاي سفيد:  ج( گلبول
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 بنويسيد.« ماهيچه ديواره معده»و « ماهيچه ران»يك تفاوت ميان  13

 
5/0 

 دهد يا ريشه آن را؟ براي پاسخ خود يك دليل بياوريد. شكل روبرو ساقه گياه را نشان مي 14

                                                                                                                 
 

5/0 

 را در گياه نام ببريد. تحكاميالف( دو بافت اس 15

 

 ب( دو ويژگي سلول همراه آبكشي را بنويسيد.

 

1 

  …3…از  …2…صفحه: 

 02/12/39 تاریخ امتحان:                         ومتجربيد رشته:         1شناسيوآزمايشگاهزيست دنباله سئوال امتحان درس:

 بارم



 

 

 

 

شده، يك مثال براي اين  دهد؟ ضمن نامگذاري مورد خواسته شكل روبرو كدام نوع بافت پوششي را نشان مي 16

 بافت در بدن بنويسيد.

 1 

 ترين گروه را مشخص كنيد. ترين و كوچك بندي رايج امروزي، بزرگ ردهالف( در نظام  15

 هاي يك نورون را نام ببريد.رشته ب(

 مشخص كنيد.« الله گوش»و « زردپي»ج( نوع بافت پيوندي را در 
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 صحيح يا غلط بودن هر عبارت را مشخص كنيد. 18

 غلط         صحيح             تر است.       نوزاد كمالف( نسبت طول روده به بدن قورباغه بالغ از قورباغه 

 غلط          صحيح  شوند.    هاي گوارشي موجود در نگاري باعث گوارش غذا مي ب( در بدن گاو، آنزيم

5/0 

 كامل كنيد: 14

 در معده است. HClمحرك ترشح  ……………الف( هورمون

 نام دارد. ……………ب( بخش ابتدايي رود بزرگ، 

 ملخ است. ……………ج( جايگاه جذب مواد غذايي در 

 نام دارد. ……………د( دريچه انتهايي مري، 

1 

كـرديم.  هـا اضـافه    ها نوشته شده را به آن ي آزمايش، ليپيد ريختيم و سپس موادي كه زير لوله در چهار لوله 20

 شود، چرا؟ گوارش كامل ليپيد در كدام لوله انجام مي
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 محل ترشح و وظيفه تركيبات زير را در لوله گوارش انسان بنويسيد. 21

 ……………………………………………رنين: 

 …………………………………………كربنات سديم:  بي

1 

 د؟ چرا؟نشو مواد چربي در بدن از راه چه رگي جذب مي  الف( 22
 

 

 كنيم. چرا؟ مدتي در دهان نگهداريم، مزه شيريني احساس مياگر مقداري نان را   ب(
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02 موفق باشيد                                                        جمع كل 

  …3…از  …3…صفحه: 

 حروف:نمره تجدیدنظر به عدد:                 به  به حروف:            نمره ورقه )به عدد( :                
 خانوادگی دبیر:                    تاریخ / امضاء : نام/ نام تاریخ / امضاء :     خانوادگی دبیر:                     نام/ نام

 02/12/39 تاریخ امتحان:                         دومتجربي رشته:         1شناسيوآزمايشگاهزيست درس:دنباله سئوال امتحان 

 بارم

 صفرا + ليپاز

4 

 پروتئاز

3 

 ليپاز

2 

 صفرا

1 

؟
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 بارم پاسخ سواالت رديف

 2/0 (52/0)ب( غ     (52/0)الف( ص 1

 2/0 (52/0)ب( آميالز              (52/0)الف( فسفوليپيدها  5

 52/0 و مواردي مشابه   (52/0)مر تجزيه پلي     (52/0)زا انرژي    (   52/0)هيدروليز 3

 (2/0)ها را ندارد.  گانه است يا حداكثر هيدروژن 3گانه يا  5ملكول سيرنشده: درون خود داراي پيوند 4

 (2/0)اي كه در آن هيدروژن و كربن را داشته باشد.  ها: ماده هيدروكربن
1 

 و يا ... (52/0)برخي مواد معدني   (52/0)درجه 42الف( افزايش دما تا  2

 (               52/0)قند پنتوز  - (52/0)ب( باز آلي آرنين

 (2/0)اي و بدون انشعاب است ولي گليكوژن منشعب.  ج( سلولز رشته

2/1 

 52/0 (52/0)كنترل فعاليت سلولDNA(    52/0)اتصال به سطوح مختلف كپسول  (   52/0)حركت به جلو تاژك 6

 1    (52/0)د( نوري     (52/0)اي ج( پروتئين اسكلت هسته     (52/0)ب( الن      (52/0)الف( ريز نگار 5

 وند. اند. هر دو از جا پر تراكم به كم تراكم مي شباهت: هر دو بدون مصرف انرژي 8

 (52/0) ولي انتشار تسهيل شده نياز به كانال دارد. (52/0)تفاوت: انتشار ساده كانال ندارد
1 

 (52/0)كبد - (52/0)سم زدايي يعني تجزيه داروها و مواد شيميايي مضرالف(  9

 ( 2/0شود. ) مي ATPشود كه اين خود باعث افزايش توانايي ميتوكندري در توليد  ب(كريستا باعث افزايش سطح غشاي دروني مي
1 

 2/1 هـ( واكوئل مركزي     و( شبكه آندوپالسمي زبر                                   الف( پراكسي زوم     ب( جسم گلژي        ج( ليزوزوم      د( كلروپالست  10

پـس يـي    (52/0)تـر از آب درون انجيـر اسـت    زيرا آب درون ليوان بيش (52/0) دهد. كند و در آن تورژسانس رخ مي انجير باد مي  11

 (52/0) شود. اسمز آب از ليوان وارد انجير مي
52/0 

 52/0 (52/0)ج( ليزوزوم             (52/0)ب( ميتوكندري يا شبكه آندوپالسمي صاف       (52/0)الف( جسم گلژي 15

 مورد(     1( )52/0)دوكي شكل و ...  -غير ارادي  -ماهيچه معده: صاف  13

 مورد( 1( )52/0)مختلط ....  -ارادي  -ماهيچه ران: اسكلتي 
2/0 

 2/0 (52/0)ضخامت پوست آن زياد است يا موارد مشابه(  52/0)ريشه گياه  14

 1 (52/0)داراي اندامك و يا ...  - ( 52/0)ب( محل سنتز پروتئين(             2/0)كالنشيمي و اسكلرانشيمي الف( 12

 1 (52/0)روده  - (52/0)غشاي پايه - (2/0)اياي يك اليه استوانه 16

 2/1 (52/0)غضروف - (52/0)اي ج: رشته         (52/0)و دندريت (52/0)ب( آكسون            (52/0)گونه - (52/0)الف( فرمانرو 15

 2/0 (52/0)ب( غلط     (52/0)الف( صحيح 18

 1 (52/0)د( كارديا              (52/0)ج( معده                  (52/0)ب( روده كور            (52/0)الف( گاسترين 19

( و اثـر ليپـاز يعنـي تبـديل ليپيـد بـه منومرهـاي        52/0كند)(    زيرا صفرا آنرا به ذرات ريز چربي تبديل مي52/0)  4لوله شماره  50

 (52/0كند. ) اش را آسان تر مي سازنده

52/0 

 (    52/0رسوب كازئين يا پروتئين شير ) -( 52/0رنين: معده ) 51

 خنثي كردن حالت اسيدي كيموس معده -( 52/0كربنات سديم: لوزالمعده يا پانكراس) بي

1 

 شود. گيرد كه مانع ورود چربي به خون مي هاي خوني يك اليه پلي ساكاريدي قرار مي (  زيرا دور رگ52/0الف( رگ لنفي) 55

 شود كه قند شيريني است. ( مي52/0( به مالتوز)52/0موجود در بزاق باعث تبديل نشاسته )( 52/0ب( زيرا پتالين)
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 02 موفق باشید                                                                                جمع کل

  …1… از …1…صفحه: 

 مهر یا امضاء مدیرمحل 

 دبیران ویژه                                       

    واحد آموزشي: دبيرستان غيردولتي دخترانه سراي دانشنام     1تصحيح درس: زيست و آزمايشگاه راهنماي

                                                                                               نام دبير / دبيران: خانم رحيمي         اول نوبت امتحاني:

                                                                                                                                          دوم تجربي                              هاي: رشته: رشته

 43 - 44تحصيلي: سال 

        

 

 

 برگ     تعداد برگ سئوال:     

 

 

 

 

 

 

 تصحیح راهنمای

 1 تعــــداد بـــرگ راهنمــــای تصــــحیح:

 صبح  8ساعت امتحان: 

 20/10/43امتحان:   تاريخ

 بـــرگ


