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  الف) براي هر یک از گروه هاي مونوساکاریدي هگزوزها و پنتوزها مثالی بزنید.. 1

  ب) از عوامل افزاینده و کاهنده سرعت عمل آنزیم ها، هرکدام یک مورد بیان کنید.     

1 
  

 د ومورد از ویژگی هاي آنزیم ها را بیان کنید.ب) منظور از مولکول سیر نشده چیست؟ الف) . 2
  

  ها چیست؟الف) منظور از جایگاه فعال آنزیم ها چیست؟ ب) تفاوت فسفولیپیدها با تري گلیسیرید . 3 1

  از چه بخش هایی تشکیل شده است؟ ATPالف) بخش آدنوزین مولکول . 4  1

   ب) آیا پودر هاي شوینده حاوي آنزیم، در آب جوش خاصیت لکه بري بیشتري دارند؟ توضیح دهید.     

  الف) نوع پروتئین هاي ابریشم و هموگلوبین را مشخص کنید. .5  1

  ب) اصطالح پالسمودم را تعریف نمایید.     

  الف) اصطالح قدرت تفکیک در میکروسکوپ ها را تعریف کنید.. 6  1

  ب) دو مورد از ویژگی هاي عمده پدیده انتقال فعال را بیان کنید.   

  مشخص کنید. در مقابل هر یک از اندامک هاي زیر، گزینۀ مناسب را که نشان دهندة عمل آن اندامک می باشد،. 7  1

  ک هاي آسیب دیدهمگوارش اندا a)                               زبر الف) شبکۀ آندوپالسمی

  ذخیره یون کلسیم      b)                                                ب) لیزوزوم

  غشاسازي c)                             ج) شبکۀ آندوپالسمی صاف

  سازمان دهی میکروتوبولها d)                                                       د) سانتریول

رسم شده است. مقیاس تصویر را  2 ��تصویري به طول  4 ��به کمک مشاهده با میکروسکوپ، از یک نمونه به طول    . 8  1

  بدست آورید.

  نقش پروتئین هاي پذیرنده و ناقل در غشا سلولی چیست؟ ب) تورژسانس را تعریف کنید. الف). 9  1

  کلمات مناسب قرار دهید. بو  الفدر جملۀ زیر، به جاي حروف . 10  5/0

 ة سیال درون کلروپالست، (الف) و تیغه هاي داخلی میتوکندري، (ب) نام دارد.ماد

  آب و نمک چگونه از رشد و تکثیر باکتري ها در محیط دهان جلوگیري می کند؟الف) فکر می کنید شستشوي دهان با  .11  1

  ب) جنس غشاء پایه چیست؟       

1  

  

  انواع میکروسکوپ الکترونی را نام برده و کاربرد هر ي را توضیح دهید. .12
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 بارم

 1شماره صفحه:



  

1  

  بیان کنید.الف) نوع بافت مشخص شده در شکل را تعیین کرده و یک مثال از محل آن در بدن . 13

 ب) نوع بافت پوششی دهان و معده چیست؟        

  

  

  

  چهار ویژگی در مورد بافت ماهیچه اي اسکلتی بیان کنید.  .14  1

  . الف) یکی از تفاوت هاي فیبرها و اسکلرئیدها را بیان کنید.15  1

  آوند آبکشی چیست؟ ب) نقش سلول هاي همراه در      

  بنیادي و دو سلول تمایز یافته رو پوست را بنویسید.. ویژگی سلول هاي 16  1

  الف) توتیا و کرم خاکی در کدام گروه از جانوران به لحاظ نوع تغذیه قرار می گیرند؟. 17  1

  ب) در شیرة معدة نوزادان آدمی چه آنزیمی وجود دارد و نقش آن چیست؟      

  می گیرد و نقش رودة ملخ چیست؟. الف) جذب مواد غذایی در کدام اندام ملخ صورت 18  1

   ب) دریچه هاي انتهایی مري و معده چه نام دارد؟      

  . نقش پتیالین و لیزوزیم موجود در بزاق چیست؟19  1

  وجود دارند؟ يد. در ترکیب صفرا چه موا20  1

  . نقش سیرابی و شیردان در دستگاه گوارش نشخوار کنندگان چیست؟21  5/0

  جمع نمره                                                                                                                                                                                 20

 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 2شماره صفحه:

 



 

 باسمه تعالی  

  دبیرستان غیردولتی                                                                                      

  93-94امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 

  
 
 

 

 

 

2  

  

1 

  هگزوزها: گلوکز یا فروکتوز یا گاالکتوز     نپتوزها: ریبوز یا دئوکسی ریبوزالف) . 1

  یا ویتامین ها و مواد معدنی 45°عوامل افزاینده: افزایش دما تا ب)      

  یا سم ها مثل سیانید و آرسنیک 45°عوامل کاهنده: افزایش دما بیشتر از         

1 
  

  چربی هایی که حداقل یک پیوند دوگانه یا سه گانه دارند.الف) . 2

  بارها مورد استاده قرار  - اغلب پروتئینی اند – PHحساسیت به تغییرات  -حساسیت به افزایش دما –عملکرد اختصاصی ب)  

  مودر کافی است.) 2می گیرد.(ذکر 
  

  ده معینی متصل می شود.د و به پیش ماردابخشی از مولکول آنزیم که شکل قالبی مخصوص الف) . 3 1

  اسید چرب   تري گلسیرید: یک گلیسرول+ سه اسید چرب 2فسفولیپیدها: یک گلیسرول+ یک فسفات+ب)  

  باز آلی آدنین و قند پنتوز (ریبوز)الف) . 4  1

  آب جوش، تخریب می شوند و کارآیی ندارند.100°خیر، زیرا آنزیم ها در دماي ب)      

  ابریشم: ساختاري          هموگلوبین: انتقال دهندهالف)  .5  1

  پالسمودسم: منافذ موجود در دیواره سلولهاي گیاهی که از مادة زنده سیتوپالسمی پر شده است.ب)      

  توانایی تشخیص دو نقطۀ مجزا از یکدیگر توسط ابزار نوريالف) . 6  1

  با مصرف انرژي  -خالف جهت شیب غلظت -حرکت مواد از محل کم تراکم به پرتراکمب)    

1  7.  
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  ل یون هااپذیرنده: شناسایی مواد اطراف سلول و ایجاد ارتباط ما با سلول هاي دیگر   ناقل: انتق الف). 9  1

  کیدن آن جلوگیري می کند.راز ت یگیاهی در اثر ورود آب به روش اسمز که دیواره سلولتورم و باد کردن سلول ب) 

  دقیقه90زمان امتحان:               دوم: کالس                                                 زیست شناسی  :راهنماي تصحیح امتحان درس 
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 بارم

 1شماره صفحه:



  الف) بستره یا استروما. 10  5/0

  ب) کریستا     

1  
  

  الف) نمک محیط دهان را غلیظ تر کرده و آب از باکتري ها به روش اسمز خارج شده و پالسمولیز صورت می گیرد.. 12

 ب) پروتئین رشته اي و پلی ساکارید چسبناك 
  

1  

  

  الف) غضروف مثال: الله گوش یا نوك بینی یا صفحۀ بین مهره ها. 13

  ب) دهان: سنگفرش مرکب      معده: استوانه اي ساده 

انقباض در می آیند و زودتر به  -رشد با افزایش حجم -فاقد تقسیم سلولی -انقباض ارادي - سلول ها با نوار تیره و روشن . 14  1

  مورد کافی است.) 4(ذکر سریع تر انقباض را از دست می دهند.

  در میان سایر بافت ها قرار دارند. -0فیبرها: کشیده و باریک. الف) 15  1

  در پوشش دانه ها و میوه ها قرار دارند. (ذکر یک تفاوت کافیست.) -اسکلریدها:  کوتاه و پهن              

  سنتزپروتئین و انجام واکنش هاي متابولیسمیب)       

  هستۀ درشت - سلول هاي بنیادي : فاقد واکوئل. 16  1

  .نگهبان روزنه یا تار کشنده - سلول هاي تمایز یافته رو پوست: کرك

  توتیا: علفخوار (گیاه خوار)   کرم خاکی: همه چیزخورالف) . 17  1

  .شیر (کازئین) می باشدآنزیم رنین که نقش آن رسوب پروتئین ب)       

  نقش روده: آبگیري از مدفوع –. الف) جذب در معده 18  1

  : کاردیا          انتهاي معده: پیلوري مريانتهاب)       

  پتیالین: تجزیه نشاسته به مالتوز                  لیزوزیم: تخریب دیواره سلولی باکتري ها و ضدعفونی کردن دهان. 19  1

  مواد رنگی(بیلی روبین و بیلی وردین) -امالح -لستین - کلسترول. 20  1

  سیرابی: محل استقرار باکتري هاي تجزیه کننده سلولز. 21  5/0

  شیردان: ترشح آنزیم هاي گوارشی و تجزیه ساري مواد غذایی     

  جمع نمره                                                                                                                                                                                 20

 
  

 2شماره صفحه:


