دبیرستان امام حسین (ع)
امتحان درس زیست شناسی1

بسمه
تعالی

نام و نام خانوادگی:
نام دبیر:خاقانی
مدت امتحان80:دقیقه

سواالت
ردیف
درستی یا نادرستی جمالت زیر را بنویسید(.از کلمات درست و غلط استفاده کنید)
1
 مقدار کمی از غذایی که می خوریم  ،از گیاهان و جانوران اصالح شده بدست می آیند
 دانشمندان میتوانند ژن های انسان را به گیاهان و باکتری ها وارد کنند.
 کیموس پس از تشکیل به سرعت وارد روده باریک میشود.
 خون خارج شده از لوله گوارش از طریق سیاهرگ مستقیما به قلب برمی گردد.
جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
2
 در اسب میکروب های مستقر در  ................به تجزیه سلولز می پردازند.

نمره
1

1

 در همۀجانداران واحد ساختاری و عملی حیات..............،است.
3

 اثرات جنگل زدایی را بنویسید(.دو مورد)


4

1

فرایند اسمز را تعریف کنید.

هر یک از جمالت زیر اشاره به کدام مولکول زیستی دارد؟

1

 انرژی الزم برای فرایند انتقال فعال از کجا تامین می شود؟
 در کف دست و پا کدام بافت پیوندی وجود دارد؟
 ماده زمینه ای بافت پیوندی از چه پروتئینهایی تشکیل شده است؟
 سنگ کیسه صفرا از رسوب کدام ماده ایجاد می شود؟
5

ویژگی های گیاهان خودرو را ذکر کنید.

1

6

اهمیت پزشکی شخصی چیست؟

1

7

چگونه پروانهٔ مونارک مسیر خود را پیدا می کند و راه را به اشتباه نمی رود؟

1

8

فرایند اگزوسیتوز و اندوسیتوز برای جابجایی چه موادی کاربرد دارد؟

1

9

هم انتقالی در مورد جذب کدام غذاها  ،در یاخته های پرز روده  ،انجام میگیرد؟
یکی از موارد زیر را تعریف کنید.

1

الف) زیست کره را تعریف کنید.
ب)انتقال فعال
9

مواد ترشحی یاخته های روده باریک را نام ببرید.

1

10

مونو ساکارید ها طی چه واکنشی به دی ساکارید تبدیل می شوند؟ نشان دهید.

1

11

واحدهای سازندۀ تری کلیسیریدها را نام ببرید.

1

نقش اصلی گوارش چربی ها در اثر فعالیت کدام مواد است؟
12

قسمت های مشخص شده در شکل رانامگذاری کنید.

1

13

الف:سد دفاعی معده در مقابل اسید و آنزیم ها شامل چه موادی است؟

1

ب) بدن چگونه با افزایش سدیم خون مقابله میکند  ،تا همواره میزان آن در خون ثابت باقی بماند؟
14

چراآسیب به دیواره معده باعث کم خونی درانسان میشود؟

15

در ساختار غشاءیاخته های عصبی چه مولکول هایی بکار رفته است؟

16

در مورد کرم خاکی پاسخ دهید.
 oآسیاب کردن غذا توسط چه اندامی انجام میگیرد؟
 oذخیره غذا
الف ) چرا وجود میکرو بها در نشخوار کنندگان ضروری است؟

17

1

1
1
1

ب) برای شخصی که اضافه وزن دارد ،چه پیشنهادی برای رسیدن به وزن مناسب دارید؟
18

چرا لیپو پروتئین کم چگال نسبت به لیپو پروتئین پر چگال خطرناک است؟

1

19

در روده بزرگ چه موادی جذب میشوند؟

1

بافت پوششی دیواره مویرگ هاازکدام نوع است؟
20

1

هر یک از مواد زیر توسط کدام آنزیم انجام می شود؟
گوارش پروتئینها
از بین بردن باکتریهای دهان
مجموع نمرات

موفق و پیروز باشید و نمرات خوب بگیرید .خاقانی

20

