نام و نام خانوادگي:

کالس  :دوم تجربی

امتحان درس  :زیست شناسی و آزمایشگاه 1

باسمه تعالي
اداره آموزش و پرورش شهرستان گرمسار

شماره دانش آموز در لیست نمرات :

تاريخ امتحان :

نام واحد آموزشي  :دبیرستان آفتاب

با عدد

نام دبیر :

با حروف

41 / 6 / 41
امضاء مصحح

نمره اول

مهر مدرسه

رديف

زمان پاسخگويي  80 :دقیقه

نمره تجديد نظر

ســــــــــؤاالت

نمره

1

مهم ترين واكنش هاي زيستي را نام ببريد.

0/5

2

دوگروه از ليپيدهايي كه در غشاي سلول يافت مي شوند را نام ببريد.

0/5

3

0/55

جاهای خالي را با كلمات مناسب پر كنید.
الف -مونومر پروتئین ها  .....................................نام دارد.
ب-توانايي يک ابزار نوری در نشان دادن دو جسم به صورت مجزا از يکديگر ..................................... ،نام دارد.
ج DNA-باكتری ها در ناحیه هسته مانندی به نام ناحیه ی .....................................قرار گرفته است.

4

1

الف -انواع ميکروسکوپ الکتروني را نام ببريد؟
ب -چرا میکروسکوپ های الکتروني جايگزين میکروسکوپ های نوری نشده اند؟

5

0/55

الف -وظیفه اصلي دستگاه غشايي دروني چیست؟
ب -از اندامک های اين دستگاه دو مورد نام ببريد؟

6

وظیفه ی ليزوزوم ها را در سلول بنويسید؟

5

الف -منظور از انتقال فعال چیست؟

0/5

1

ب-وجود تورژسانس برای گیاهان علفي چه اهمیتي دارد؟
8

يک تفاوت ساختاری بافت ماهيچه قلبي و اسکلتي را بنويسید؟

0/5

9

بخش های يک نورون را نام ببريد.

0/55
صفحه ( ) 1

10

الف -دو نوع سلول تمايز يافته روپوستي نام ببريد؟

1/25

ب -وظايف پوستک (كوتیکول) در گیاهان چیست؟

11

چهار مرحله اصلي تغذيه و گوارش را در جانوران نام ببريد؟

12

نقش رنين در معده ی نوزادان چیست؟

13

صفرا توسط كدام اندام تولید مي شود و چه نقشي در بدن دارد؟

14

الف -هواي جاري چیست؟

1

0/5
1

1/5

ب -چرا بعضي از نوزادان زودرس به سختي تنفس مي كنند؟
ج -روش های انتقال اكسيژن در خون را نام ببريد.

15

الف -قلب ماهي از چند حفره تشکیل شده است؟ نام ببريد.

1

ب -منظور از ساده بودن گردش خون ماهي چیست؟

16

با توجه به منحني الکتروكارديوگرام و شماره های مشخص شده در آن به سواالت ز ير پاسخ دهید؟

0/55

الف -موج  pدر كدام ثبت مي شود؟
ب -شماره  4مريوط به كدام موج است؟
ج -در سکته قلبي  ،نوار قلب چه تغییری را نشان مي دهد؟

2

4
3

15

ديواره كدام بطن قلب انسان قطورتر است؟ چرا؟

18

الف -هماتوكريت چیست؟

1

0/55

1

ب -مهم ترين وظايف خون را بنويسید.
19

0/55

الف -تعرق را تعريف كنید.
ب -راه های تعرق در گیاه را بنويسید.
صفحه ( ) 2

نام و نام خانوادگي:

امتحان درس  :زیست شناسی و آزمایشگاه 1

باسمه تعالي

کالس  :دوم تجربی

اداره آموزش و پرورش شهرستان گرمسار

شماره دانش آموز در لیست نمرات :

تاريخ امتحان 41/ 6/ 41 :

نام واحد آموزشي :

با عدد

نام دبیر  :خانم نجفي

نمره اول

مهر مدرسه

نمره تجديد نظر

20

زمان پاسخگويي  80 :دقیقه
امضاء مصحح

با حروف

نوع ماده دفعي نیتروژن دار در جانداران زير كدام است ؟
الف -اسب (

)

ب -ملخ (

0/55
)

ج -ماهي (

)

21

سه مرحله ی تشکیل ادرار را نام ببريد.

0/55

22

نیاز به حركت در جانوران به چه منظورهايي است؟

0/55

23

واژه های ساركومر و تونوس ماهيچه اي را تعريف كنید .

1

24

الف -حركت القايي در گیاهان چگونه بوجود مي آيد؟

1

ب -سه دسته ی كلي حركات القايي را نام ببريد.

صفحه ( ) 3

موفق باشيد

جمع نمرات

20

