
    دقيقه  ١٠+  ٧٥زمان:   باسمه تعالي  آقاي فرهمند  نام دبير: 

  ٨/٣/١٤٠٠تاريخ آزمون:   ١زيست   خانوادگي: نام ونام

  ١١:٢٥ :پاسخ  آخرين زمان بارگذاري  ١٤٠٠خرداد ماه   

 

 قيطريه (دوره دوم) دبيرستان مفيد     ١٤٠٠/ خرداد  ١زيست

  نمره) ٢درستي و نادرستي هر يك از عبارات زير را بدون ذكر دليل مشخص كنيد. ( – ١

  فسفوليپيدها گروهي از ليپيدها و بخش اصلي تشكيل دهنده غشاي ياخته اي هستند. الف)  

  است كه آب فراواني جذب و ماده مخاطي ايجاد مي كند.  موسين بزاق نوعي ليپيد ب)  

  آبشش، بسيار كارآمد است. زيرا جهت حركت خون در مويرگ ها و عبور آب در طرفين تيغه هاي آبششي،  قتبادل گاز از طري پ)  

  در جهت يكديگر است.      

  ه است.  مبيروني ترين اليه ديواره قلب برون شا ت)  

  در انجام روند انعقاد خون و تشكيل لخته الزم است. Caو يون  Kوجود ويتامين   ث)  

  ع است. قبه علت موقعيت قرارگيري و شكل كبد، كليه راست قدري باالتر از كليه چپ وا ج)    

  گيرد و مانع رشد آن مي شود.  ديواره نخستين مانند قالبي، پروتوپالست را در برمي چ)  

  گياهان فسفر موردنياز خود را به صورت يون هاي فسفات از خاك به دست مي آورند. ح)  

  

  

  نمره)  ٢در هر يك از عبارت هاي زير جاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد. ( – ٢

  انجام مي شود ............................... مي نامند. مجموعه اعمالي را كه براي پايدار نگه داشتن وضعيت دروني جاندار  الف)  

  اگر انقباض بنداره ................................ كافي نباشد، فرد دچار برگشت اسيد معده مي شود.  ب)  

  تركيب مي كند.در گويچه قرمز، آنزيمي به نام ............................... هست كه كربن دي اكسيد را با آب  پ)  

  حجم خوني كه در هر انقباض بطني از يك بطن خارج و وارد سرخرگ مي شود ............................. ناميده مي شود.  ت)  

  در بدن انسان تنظيم ميزان گويچه هاي قرمز، به ترشح هورموني به نام .......................... بستگي دارد. ث)  

  متصل به روده به نام .............................. دارند.  حشرات سامانه دفعي ج)  

  سامانه بافت پوششي در برگ ها، ساقه ها و ريشه هاي جوان ............................ ناميده مي شود.  چ)  

  باكتري تثبيت كننده نيتروژن به نام  در ريشه گياهان تيره پروانه واران درمحل برجستگي هايي به نام ........................... نوعي  ح)  

  ريزوبيوم زندگي مي كند.  

  

  

  نمره)  ٢در هر يك از عبارت هاي زير جواب درست را از بين كلمات داخل پرانتز انتخاب كنيد. ( – ٣

و پروتئيني متصل اند، اين كربوهيدرات ها در سطح  در ساختار غشاء، انواعي از كربوهيدرات ها به مولكول هاي فسفوليپيديالف)   

  غشاء قرار دارند.  دروني) –(بيروني   

  نام دارد.  راست روده) –(روده كور ابتداي روده بزرگ  ب)  

  ي هوا –(هواي باقيمانده بخشي از هواي دمي كه در بخش هادي دستگاه تنفس مي ماند و به بخش مبادله اي نمي رسد را  پ)  

  مي گويند. مرده) 

  مربوط به بسته شدن دريچه هاي سيني ابتداي سرخرگ ها است.  صداي دوم) –ت) (صداي اول   

  است. نوتروفيل) –(ائوزينوفيل ياخته خوني سفيد با هسته چند قسمتي و سيتوپالسمي با دانه هاي روشن  ث)  



  ٢صفحه      خانوادگي: ونام نام

 

 قيطريه (دوره دوم) دبيرستان مفيد      ١٤٠٠/ خرداد  ١زيست

  شود كه هرم هاي كليه نام دارد.كليه، تعدادي ساختار هرمي شكل ديده مي   مركزي) –(قشري در بخش  ج)  

    ساخته  ليگنين) –(پكتين در تقسيم ياخته گياهي بعد از تقسيم هسته، اليه اي به نام تيغه مياني تشكيل مي شود، تيغه مياني از  چ)  

  شده است.   

  فيزيكي)  –(شيميايي  تغييرات متناوب يخ زدن و ذوب شدن، كه باعث خرد شدن سنگ ها مي شود، نمونه اي از اثر هوازدگي    ح)  

  است.   

  

  نمره) ٢٥/٠(سكرتين با اثر بر لوزالمعده موجب افزايش ترشح كدام ماده مي شود ؟  – ٤

  

  

  نمره) ٢٥/٠(يا ضربان ساز، در كجا قرار دارد ؟  گره پيشاهنگ – ٥

  

  

  نمره) ٧٥/٠(پروتئين هاي خوناب نقش هاي گوناگوني دارند، براي هر يك از پروتئين هاي زير يك نقش بنويسيد.  – ٦

  الف) آلبومين  

  ب) فيبرينوژن   

  پ) گلوبولين   

  

  نمره) ٢٥/٠( تبديل پروترومبين به ترومبين مي شود ؟بافت ها و گرده هاي آسيب ديده از طريق ترشح كدام آنزيم باعث  – ٧

  

  

  نمره) ٥/٠(چرا غشاي گويچه هاي قرمز در دو طرف حالت فرو رفته دارد ؟  – ٨

  

  

  نمره) ٥/٠(در رابطه با  گردش خون در كليه به سواالت زير پاسخ دهيد.  – ٩

  الف) كالفك (گلومرول) در كجا قرار دارد ؟  

  

  وسط كدام رگ ساخته مي شود ؟ب) شبكه مويرگي دوم ت  

  

  نمره) ٥/٠(در رابطه با فرآيند تشكيل ادرار به سواالت زير پاسخ دهيد.  – ١٠

  الف) در نخستين مرحله تشكيل ادرار، بخش عمده خوناب، در نتيجه چه عاملي از كالفك خارج مي شود ؟   

  

  را در محدوده ثابتي نگه مي دارد ؟pHخون افزايش يابد، كليه چگونه  pHب) در صورتي كه    

  

  

  



  ٣صفحه      خانوادگي: ونام نام

 

 قيطريه (دوره دوم) دبيرستان مفيد      ١٤٠٠/ خرداد  ١زيست

  مورد بنويسيد) ٣( نمره) ٧٥/٠(به جز آب، چه تركيبات ديگري در واكوئول ذخيره مي شوند ؟  – ١١

  

  

  

  نمره)  ٧٥/٠(در رابطه با سامانه بافت زمينه اي به سواالت زير پاسخ دهيد.  – ١٢

  الف) كدام نوع بافت اين سامانه معموال زير روپوست قرار دارد ؟  

  

  

  ب) ياخته هاي كدام نوع بافت ديواره پسين ضخيم و چوبي شده دارند ؟   

  

  

  پ) رايج ترين بافت در اين سامانه كدام است ؟  

  

  

  

  نمره) ٥/٠(مريستم نزديك به انتهاي ريشه با كالهك پوشيده مي شود. دو نقش براي كالهك بنويسيد.  – ١٣

  

  

  

  

  نمره) ١( در رابطه با برش عرضي ريشه و ساقه در گياهان تك لپه و دولپه به سواالت زير پاسخ دهيد.  – ١٤

  مقايسه كنيد. الف) وضعيت قرارگيري آوند چوبي را در برش عرضي ريشه تك لپه و دولپه  

  

  ب) ساقه تك لپه و دولپه را از نظر داشتن يا نداشتن پوست مقايسه كنيد.   

  

  نمره) ٢٥/٠(كامبيوم چوب پنبه ساز به سمت بيرون چه ياخته هايي را مي سازد  – ١٥

  

  

  نمره) ٢٥/١(در رابطه با جانداران موثر در تغذيه گياهي به سواالت زير پاسخ دهيد.  – ١٦

  الف) در قارچ ريشه اي، پيكر رشته اي و بسيار ظريف قارچ ها، نسبت به ريشه گياه چه مزيتي دارد ؟   

  

  ب) سيانوباكتري هاي همزيست با گونرا، درون كدام بخش گياه تثبيت نيتروژن انجام مي دهند ؟ (دو مورد)   

  

    واران است. دليل نام گذاري اين   گيرد، گياهان تيره پروانهيكي از انواع گياهاني كه در تناوب كشت مورد استفاده قرار مي پ)   

  گياهان را بنويسيد.  



  ٤صفحه      خانوادگي: ونام نام

 

 قيطريه (دوره دوم) دبيرستان مفيد      ١٤٠٠/ خرداد  ١زيست

از مقايسه دو گياه كه يكي با كمك قارچ ريشه اي و ديگري بدون آن در وضعيت برابر محيطي رشد كرده است به چه نتيجه اي  ت)   

  مي رسيد ؟  

  

    

  نمره)  ٥/٠(، يون هاي معدني را به درون آوندهاي چوبي منتقل مي كنند ؟ در فشار ريشه اي، كدام ياخته ها، با انتقال فعال – ١٧

  

  

  

  نمره) ٥/٠( چرا ماهيان آب شيرين معموالً آب زيادي نمي نوشند ولي ماهيان آب شور مقدار زيادي آب مي نوشند؟ - ١٨

  

  

  

  نمره) ١( خون باز و بسته را در موارد زير مقايسه كنيد. سامانه گردش - ١٩

  در كداميك مويرگ مشاهده نمي شود ؟  -الف

  

  در كداميك همولنف وجود دارد؟  -ب

  

  گردش خون ملخ، كدام است ؟  -پ

  

  گردش خون تمام مهره داران كدام است ؟ -ت

  

  

  نمره) ٥/٠( صفرا در انعقاد خون، اختالل ايجاد كند؟ چگونه ممكن است سنگ كيسه - ٢٠

  

  

  

  نمره)  ١( مورد) ٤( عواملي كه به بازگشت خون سياهرگ ها به قلب كمك مي كنند ، را فقط نام ببريد. - ٢١

  

  

  

  

  

  



  ٥صفحه      خانوادگي: ونام نام

 

 قيطريه (دوره دوم) دبيرستان مفيد      ١٤٠٠/ خرداد  ١زيست

  نمره)  ٧٥/٠( در مورد فعاليت الكتريكي قلب به سواالت زير پاسخ دهيد. - ٢٢

  چه موقع ثبت مي شود؟   Pموج  -الف

  

  چه موقع ثبت مي شود؟   QRSموج  -ب

  

  چه موقع ثبت مي شود؟ Tموج  -پ

  

  

  نمره) ١(شكل هاي زير هركدام مربوط به چه بخشي از بدن انسان مي تواند باشد؟  - ٢٣

  

  

  

  

  

  

  

  نمره) ٥/٠( به سوال زير پاسخ كوتاه دهيد. - ٢٤

  با قد و جرم دارد؟  شاخص توده بدني چه رابطه اي

  

  

  

  نمره) ٧٥/٠(  غلط هاي جمله زير را پيدا كنيد ( سه غلط وجود دارد ) - ٢٥

در بيماري سلياك بر اثر ليپيدي به نام گلوتن، ياخته هاي روده تخريب مي شوند و مژك هاي سطح روده از بين مي روند. در نتيجه سطح جذب 

  كمي كه مورد نياز بدن بوده است ، جذب نمي شود. مواد كاهش شديدي پيدا مي كند و مواد مغذي 

  
  


