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 آزمون ميانسال اول زيست دهم 

 

 

 نمره (  1اصطالحات زير را تعريف كنيد. )  -1

 الف( جمعيت 

 آورند.كنند يك جمعيت را بوجود ميافراد يك گونه كه در زمان و مكان خاصي زندگي مي

 اي ب( نايژك مبادله

 ناميم.اي ميدارد نايژك مبادلهنايژكي را كه روي آن حبابك وجود 

 

 نمره (  1مشخص كنيد. )  بدون ذكر دليلدرستي يا نادرستي هريك از موارد زير را  -2

 نادرست  شود.الف( در غشاي ياخته جانوري كلسترول همانند كربوهيدرات فقط در اليه خارجي غشا ديده مي

 درست   ندارند.ها با غشاي پايه تماس افت پوششي مري همه ياختهب( درب

 درست  هاي لوله گوارش بافت پيوندي سست وجود دارد. ج( در همه اليه

 نادرست  ثابت است.  يد( حجم هواي مرده در طول عمر عدد

 

 نمره (  1در ارتباط با گوارش جانداران به سواالت زير پاسخ دهيد. )  -3

 انتهاي حفره دهاني   شود؟غذايي كجا تشكيل ميپارامسي كريچه الف( در 

 معده گيرد؟ ب( در ملخ فرآيند جذب در كدام بخش از لوله گوارش صورت مي

 آن  ذخيره غذا و نرم كردن خوار وظيفه بخش حجيم انتهاي مري چيست؟ ج( در پرنده دانه

 تا حدودي آبگيري مواد  اتاقك اليه اليه چيست؟گاو وظيفه د( در معده 

 

 نمره (  5/0شود؟ ) توانند خود لوزالمعده را نيز تجزيه كنند. چگونه از اين مسئله جلوگيري ميوع لوزالمعده ميمتنپروتئازهاي قوي و  -4

 شوند.شوند و درون روده باريك فعال ميپروتئازهاي لوزالمعده به صورت غير فعال ترشح مي

 

 نمره (  1) در ارتباط با معده به سواالت زير پاسخ دهيد. -5

  يهاي پوششي سطحياخته شود؟ ها ترشح ميبيكربنات توسط كدام ياختهالف( 

 داخلي معدهفاكتور( ريك اسيد و حامل )ريدكل كنند؟هاي موجود در غده معده چه موادي ترشح ميب( بزرگترين ياخته

 ماهيچه مورب   اي ديواره معده كدام است؟ ترين ماهيچه در اليه ماهيچهج( داخلي



 

 

 

 نمره (  1دو آنزيم موجود در بزاق را نام برده و براي هر كدام يك نقش بنويسيد. )  -6

 كمك به گوارش نشاسته آميالز :  -1

 از بين بردن باكتري هاي درون دهانليزويم :  -2

 

 نمره (  5/0شود؟ ) در هنگام بلع مسير ناي و بيني چگونه بسته مي -7

 ي از طريق پايين آمدن بر چاكنا ناي

 بيني از طريق باال رفتن زبان كوچك 

 

 نمره (  1ها به سواالت زير پاسخ دهيد. ) در ارتباط با گوارش انواع درشت مولكول -8

 دهان شود؟ الف( گوارش كربوهيدرات نشاسته در چه محلي آغاز مي

 روده باريك  گيرد؟ ب( تجزيه پروتئين به آمينو اسيد در كدام محل صورت مي

 معده اللوزدر دوازدهه و توسط ليپاز   گيرد؟ ها در كدام محل و توسط كدام آنزيم صورت ميگوارش چربيج( بيشتر 

 

  نمره ( 1)  مورد (  4)  شوند؟هايي ديده ميدر ساختار ميكروسكوپي ريز پرز چه مولكول -9

 كلسترول  -كربوهيدرات  -پروتئين  -فسفوليپيد 

 

 نمره (  1زير مورد مناسب خط بكشيد. )  -10

)  ( دارد. در ليپوپروتئين پر چگال كمتري - بيشتري( كلسترول )  LDH)  ( نسبت به پيلوپروتئين پر چگال LDL)  ئين كم چگالليپوپروت

LDH  است. كمتر -( كلسترول از پروتئين ) بيشتر ) 

 هد.دسياهرگ ( را افزايش مي - سرخرگي ) احتمال رسوب كلسترول در ديواره به كم چگالروتئين پر چگالي نسبت ( بودن ليپوپكم  -) زياد 

 

 نمره ( 1هر يك از موارد زير كدام سمت بدن قرار دارند؟ )  -11

 راست  الف( آپانديس 

 راست  ب( روده كور 

 راست   ج( كيسه صفرا 

 چپ    كولون پايين رو د(

 



 

 

 

 نمره (  1هورمون گاسترين و سكرتين را از نظر محل ترشح و عملكرد با هم مقايسه كنيد. )  -12

 شود.گاسترين از معده ترشح شده و باعث افزايش ترشح اسيد معده و پپسينوژن مي

 شود.ات مينسكرتين از دوازدهه ترشح و با اثر بر لوزالمعده باعث افزايش ترشح بيكرب

 

 نمره (  5/0شود؟ ) ريزي ميتر از ديگر نقاط دچار خوننچرا بيني آسا -13

 هايي با ديواره نازك وجود دارد كه به سطح دروني بيني بسيار نزديك است و آسيب پذيري  بيشتري دارد.در بيني شبكه وسيعي از رگ

 

 نمره (  1جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد. )  -14

اي كه در تنفس آرام و طبيعي نقش اصلي را دارد در حال يابد و ماهيچه........ ميافزايشقفسه سينه .....هنگام عمل دم قطر افقي الف(

 ..... است.انقباض.....

 ....... نقش مهمي دارد.بازدمها در ..........ب( ويژگي كشساني شش

 ............. تشكيل شده است.هاي حبابكيكيسهها از .......ج( بيشتر حجم شش

 

 نمره (  1هاي زير را بنويسيد. ) علت پديده -15

 شوند.ها جمع ميالف( در صورتي كه قسمتي از قفسه سينه سوراخ شود شش

اي دو اليه به نام پرده جنب فرا گرفته است. درون پرده جنب از مايعي به نام مايع جنب پر شده است. فشار اين مايع ها را پردههر يك از شش

و  شودو پرده اين مايع خارج مياشند. با سوراخ شدن قفسه سينه ها در حالت بازدم همه نيمه باز بشود ششكمتر است و باعث مياز فشار جو 

 رود.ها از بين ميفشار منفي روي شش

 

 ب( در افراد سيگاري سرفه راه مؤثرتري براي بيرون راندن مواد خارجي است.

 اند.هاي مژكدار مخاط تنفسي از بين رفتهياختهكنند در افرادي كه دخانيات مصرف مي

 

 نمره (  5/0تفاوت سازوكار پمپ فشار مثبت با سازو كار فشار منفي را بنويسيد. )  -16

 شود.ها رانده ميا فشار به درون ششدر سازو كار پمپ فشارمثبت هوا ب

 شود.مي ها وارددر سازوكار  منفي هوا به وسيله مكش حاصل از فشار منفي به شش

 

 


