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اصطالحات زیر را تعریف کنید. . 1

ت بوم : زیسالف) 

نمره5/0چند بوم سازگان که از نظر آب و هوا و پراکندگی جانداران مشابه اند.

:ايب) سازوکارهاي تهویه

نمره5/0. اي قرار گیردمجموعه اي از سازوکارها در مهرداران شش دار که سبب می شود تا جریان پیوسته اي از هواي تازه در مجاورت بخش مبادله

1

مشخص کنید. بدون ذکر دلیلدرستی یا نادرستی هر یک از موارد زیر را . 2

صهاي قرمز نقش دارند.اکسید در دو روش آن گویچهديالف) از سه روش جابجایی کربن

غاکسید بیشتر از اکسیژن است.ديب) در خون تیره، مقدار کربن

غورود مواد غذایی از فضاي روده به درون یاخته هاي پوششی روده باریک را جذب می گویند. ج) 

صکنند.هاي مخاط و زیرمخاط شرکت میهاي حلقوي رودة باریک انسان، تنها الیهد) در تشکیل چین

25/0هر مورد باال 

1

روند؟ هر یک از موارد زیر جزء کدام ویژگی حیات به شمار می. 3

پاسخ به محیطکنند.الف) با سرد شدن هوا بعضی از پرندگان کوچ می

نظم و ترتیبیابی حیات را دارند.ب) همه موجودات سطوحی از سازمان

هم ایستاییگردد.یابد که با ترشح هورمون به وضعیت قبلی باز میج) با مصرف شیرینی، گلوکز خون افزایش می

25/0هر مورد باال 

75/0

براي هریک از موارد زیر یک اندامک بنویسید. . 4

کند.هاي این اندامک تجزیه میالف) پارامسی، مواد غذایی را درون سلول توسط آنزیم

لیزوزوم    

میتوکندريکند، داراي تعداد زیادي از این اندامک است.جا میاي که مواد زیادي را با انتقال فعال جابهب) یاخته

25/0هر مورد باال

5/0

1398-99آزمون پایان نیمسال اول 
نام و نام خانوادگی:                                                                            

14/10/98تاریخ: دهم تجربیکالس 

)زیست (مشتركآزمون 
دقیقه90زمان:



ها بنویسید: در هر یک از موارد (الف تا د) دو مورد نوشته شده است. این دو مورد را با هم مقایسه کنید و یک تفاوت براي آن. 5

الف) بافت سست / بافت متراکم

میزان رشته هاي کالژن بافت پیوندي متراکم بیشتر است    یا    تعداد یاخته هاي بافت متراکم کمتر است

گلیسرید / فسفولیپیدب) تري

اسید چرب است.2اسید چرب اما فسفولیپید داراي 3تري گلیسرید داراي 

ج) پروتئاز معده / پروتئاز پانکراس

پروتئاز معده در محیط اسیدي و پروتئاز پانکراس در محیط خنثی فعال می باشند.

لیپوپروتئین پر چگال/لیپوپروتئین کم چگالد) 

چگال کلسترول بیشتر و نوع پرچگال پروتئین بیشتر دارد.نوع کم 

25/0هر مورد باال 

1

علت موارد زیر را به اختصار مشخص کنید. . 6

نفر با بیماري یکسان تجویز کرد.الف) با رویکرد پزشکی شخصی ممکن است دو دارو متفاوت را به دو

هر فرد تجویز دارو براي افراد با بیماري یکسان می تواند متفاوت باشدDNAبا توجه به بررسی 

تر است.تر و تیرهب) خون سیاهرگ باب کبدي از خون سیاهرگ فوق کبدي غلیظ

واد در سیاهرگ باب کبدي داراي مقدار زیادي مواد غذایی جذب شده از لوله گوارش است که سبب تیرگی و غلظت باالي آن می شود. با جذب این م

کبد سیاهرگ فوق کبدي به طور نسبی رقیق و روشن تر می شود.

آن دي ساکارید است.جرم از بیشترمجموع دو منوساکارید حاصل از آبکافت یک دي ساکارید جرم ج) 

دي ساکارید سبک تر است.در فرایند آب کافت یک مولکول آب صرف شده و وارد ساختار منوساکارید ها می شود. در نتیجه به اندازه یک مولکول آب 

. صورت می گیردکمی مشکل انجام عمل دم بابعد از پرخوري و ورود حجم زیادي غذا به معده د) 

انقباض به سمت پایین بیاید که با توجه به وجود معده در پایین آن در زمانی که فرد پرخوري کرده و معده حجیم براي انجام دم نیاز است تا هم بند با 

است عمل دم دچار مشکل می شود.

نمره5/0هر مورد باال 

2

جایی مواد از عرض غشا را مشخص کنید: روش جابهدر هریک از موارد زیر،. 7

جابجایی حین عبور از غشا با جزء اصلی غشا در تماس هستند.الف) مولکولها در این روش 

انتشار ساده

انتقال فعالجایی افزایش شیب غلظت است.ب) نتیجه این نوع جابه

اگزوسیتوز یا آندوسیتوزدهد.هاي درشت را انجام میجایی مولکولج) جابه

25/0هر مورد 

75/0



با توجه به ساختار و فعالیت دستگاه گوارش موارد زیر را مشخص کنید. . 8

حلقالف) جایگاه شروع حرکات کرمی:

لیپاز پانکراسب) آنزیمی که نقش اصلی در گوارش چربی ها دارد:

روده باریک:12B) محل جذب ویتامین ج

آمیالزد) آنزیم آغاز کننده گوارش کربوهیدرات :

مخططنوع ماهیچه اولین بندارة لوله گوارش :)هـ

گاسترینشود.شود اما در شیره یافت نمیهاي غده معده تولید می) ترکیبی که توسط یاختهو

25/0هر مورد باال 

5/1

محتویات لولۀ را مشخص کنید: pHهاي الف و ب در با توجه به شکل مقابل، تأثیر هر یک از هورمون. 9

PH25/0الف : هورمون گاسترین سبب کاهش 

PH25/0ب: هورمون سکرتین سبب افزایش 

5/0

به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید: با توجه به گوارش و تنفس در جانوران،. 10

25/0و سپس درون سلولی25/0ابتدا برون سلولی سلولی) در هیدر را مشخص کنید.الف) نوع گوارش (درون سلولی/ برون

25/0و جذب مواد غذایی 25/0تولید آنزیم ب) نقش معده در ملخ را بنویسید. (دو مورد)

هاي مقابل را بنویسید:       نام دیگر هر یک از بخشج) در ارتباط با معدة نشخوارکنندگان، 

25/0هزارالاتاق الیه الیه:25/0سیرابیکیسه بزرگ:

5/2

الف

ب



دو موجود زیر را مشخص کنید.د) علت کارآمدي و کارآیی سیستم تنفسی در 

25/0جهت حرکت خون در مویرگ و آب برخالف هم استالف) ماهی:

25/0وجود کیسه هاي هوادارب) پرندگان:

25/0و ششی 25/0پوستی تنفس در قورباغه بالغ را مشخص کنید.) انواع هـ

شود. در هر یک از موارد زیر چه تغییري مشاهده می. 11

25/0محلول آبی می شود.شود.الف) به لوله آزمایش حاوي نشاسته محلول لوگول اضافه می

25/0با تجزیه نشاسته توسط آمیالز محلول بیرنگ می شود.کنیم.دهان اضافه میدرجه به آن بزاق 37ب)  پس از رساندن این لوله به دماي 

فعالیت 37آمیالز در دماي یکی از متغییر هاي فعالیت آنزیم ها دما است و درجه را مشخص کنید.37ج) علت رساندن دماي محلول به دماي 

نمره5/0مناسب نشان می دهد.  

1

ها و قفسه سینه، موارد زیر را مشخص کنید.  با توجه به ساختار و عملکرد شش. 12

الف) بیشترین فشار مایع جنب در کدام مرحله تنفس مشاهده می شود.

25/0بازدم  

25/0حبابکها ) ساختاري که بیشتر حجم شش ها را تشکیل می دهد.ب

شود.ري در شش هاي راست و چپ دیده می) در صورت سوراخ شدن سمت راست  قفسه سینه چه تغییج

5/0از آنجا که هر شش را پرده جنب مجزا در بر گرفته شش راست جمع می شود اما شش چپ بدون تغییر فعالیت می کند.

ها چه تغییري در موارد زیر دیده می شود.) در صورت اختالل در فعالیت یاخته نوع دوم حبابکد

25/0بدون تغییر هواي مرده:25/0کاهش حجم باقی مانده :

5/1

ید ند با رب ق و  و
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