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 نام و نام خانوادگی: 

 دهم تجربیمقطع و رشته: 

 شماره داوطلب:

 صفحه3    تعداد صفحه سؤال:

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه

 دبیرستان غیردولتی دخترانه

 زیست شناسینام درس: 

 هنگامه چالجور نام دبیر:

 33/31/3336 امتحان: اریخت

 صبح/ عصر   8ساعت امتحان:

 دقیقه321مدت امتحان: 

 ) مهر آموزشگاه (                                    مدت امتحان:..............دقیقه      صفحه:.....         

ف
دی

ر
 

ره «سؤاالت  »  
نم

 

 پاسخ دهید: 1

 امل کنید. در ارتباط با یاخته )سلول( موارد زیر را ک

 ترین .................  الف( یاخته پایین

 ی جانداران، واحد .................  ب( یاخته در همه

 های .................  ها ویژگی ی یاخته ج( همه

 د( اطالعات الزم برای زندگی یاخته ................. 

1 

 مثال بزنید:  2

 الف( سازش جاندار با محیط 

 ها  ی یاخته مشترک همه ب( ویژگی

5.0 

 درست یا نادرست بودن را مشخص کنید: 3

 نگری بسیاری از فرآیندهای زیستی را بشناسند.  الف( زیست شناسان قدیم توانستند با جزء

 ها و علوم نوین در پیشرفت علم زیست شناسی نقش مهمی دارند.  ب( امروزه فناوری

 ها را شناسایی و ردیابی کرد.  روتئینها پ ی یاخته توان در همه ج( امروزه می

 های انسان را به باکتری وارد کرد توان ژن د( در مهندسی ژن شناسی نمی

1 

 5.0 ویژگی بافت پیوندی متراکم را بنویسید؟  4

 5.0 معنی اندوسیتوز و اگزویستوز را بنویسید؟  0

 درستی یا نادرستی را مشخص کنید:  6

 کنند.  ای تنظیم می های عصبی ماهیچه را فقط یاختهی گوارش  الف( فعالیت لوله

 های زیرین چسبندگی پیدا کرده و به راحتی روی آن بلغزد.  شود مخاط روی ماهیچه ی زیرمخاطی موجب می ب( الیه

 دهد.  ی گوارشی بخشی از روده بند را تشکیل می ی بیرونی لوله ج( الیه

 یاد است. ای ز د( در بافت پیوندی سست فضای بین یاخته

1 

 5.0 مخاطی روده بزرگ را بنویسید.  دهوظایف ما 7

 5.0 های کوچک در مخاط روده چیست؟  علت به وجود آمدن چین 8

 5.0 ی گوارش را از خارج به داخل نام ببرید. های لوله الیه 9
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 5.0 سنگ کیسه صفرا چیست؟  15

 5.0 چیست؟ )دو مورد(  HDLو  LDLتفاوت  11

 5.0 شود؟  ای محاسبه می ی بدنی در چه رابطه ی توده نمایه 12

 درستی یا نادرستی را مشخص کنید.  13

 های روده بزرگ پرز ندارند.  الف( یاخته

 کنند.  های پوششی روده بزرگ مایع مخاطی و آنزیم ترشح می ب( یاخته

 مایند. ن ی روده بزرگ سلولز را به گلوکز تجزیه می ج( آنزیم هیدرولیز کننده

 شود.  ها جذب می د( در رودة بزرگ اسید و آب و یون

1 

 پاسخ دهید: 14

 گیرد.  ای در مرجان توسط ................. انجام می الف( گوارش برون یاخته

 گیرد.  ای در هیدر توسط ................. انجام می ب( گوارش درون یاخته

5.0 

 5.0 یسه کنید. دستگاه گوارش ملخ را با گنجشک مقا 10

 پاسخ دهید. 16

 ................. و ................. + ................. + گلوکز الف( .................+ آب + کربن دی اکسید 

 کند.  ب( چرا افزایش دی اکسید کربن اختالل در کار بافت ایجاد می

 ج( کار ترشحات مخاطی دستگاه تنفس چیست؟ )دو مورد( 

 های قرمز خون را بنویسید.  نقش گلبولد( 

1 

 پاسخ دهید: 17

 های انتقال اکسیژن در خون را بنویسید.  الف( روش

 شود.  ب( بیشترین مقدار دی اکسید کربن به کمک کدام آنزیم منتقل می

 شود.  ج( در مجاورت ................. اکسیژن از هموگلوبین جدا می

  د( سورفاکتانت را تعریف کنید.

1 

 شکل مقابل را نامگذاری کنید:  18

 
 

2 
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19 

 انواع تنفس را بیان کنید؟ 

 الف( در کرم خاکی .................

 ب( در قورباغه .................

 ج( در پرندگان .................

 د( در ستاره دریایی .................

 
 

1 

 پاسخ دهید. 25

 برید. های قلب را نام ب الف( دریچه

 ب( علت ضخیم بودن بطن چپ را بنویسید. 

1 

 5.0 سرخرگ اکلیلی از چه رگی منشعب شده؟  21

 1 گردش خون عمومی و ششی را مقایسه کنید.  22

 1 کنند.  به نمیزچرا پروتئازهای لوزالمعده خود آن را تج 23

 1 تفاوت چربی اشباع و غیراشباع چیست؟ 24

 1 نشخوارکنندگان و گوشتخواران متفاوت است؟ ی گوارش  چرا طول لوله 20
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 پاسخ نامه سواالت

  

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه

 دبیرستان غیردولتی دخترانه

 زیست شناسی یازدهم تجربینام درس: 

 هنگامه چالجور  نام دبیر:

 31/20/3136 امتحان: تاریخ

 صبح/ عصر  8ساعت امتحان:

 دقیقه 302امتحان:  مدت

 ) مهر آموزشگاه (                                    مدت امتحان:..............دقیقه      صفحه:.....         

ف
دی

ر
 

ره راهنمای تصحیح
نم

 

 ایجاد داربست برای استقرار بافت عصبی -ایستایی حفظ هم -دفاع -الف( عایق سازی 1

 ب( غشای یاخته 

1 

 1 + میلی ولت03ب(  ل استالف( فعا 2

 3.0 ب( فضای سیناپسی  الف( آکسون 0

 3.20 زیرا باید از انتقال بیش از حد پیام عصبی جلوگیری شود و نیز انتقال پیام عصبی جدید امکانپذیر باشد. 4

ایت باال کند زمان کمتری مصرف شده و سرعت هد در هدایت جهشی به دلیل آن که پیام، کل مسیر را نقطه به نقطه طی نمی 0

 رود. می

3.20 

 1 د( هیدر ج( هیجان افزایش زنش قلب  حسی -2ب(   2الف( 6

 3.0 ( دندریت2)   ( پیام عصبی 1) 7

 3.0 ب( مکانیکی   الف( مکانیکی  8

 بخش دهلیزی -ج( بخش شنوایی ای  ب( مخروطی و استوانه  الف( قرنیه و عدسی 9

شوند و  های آنها خم می با لرزش مایع درون بخش حلزونی، مژک های مژکدار در تماس هستند د( با مادة ژالتینی یاخته

 گردد.  های یونی غشائی آنها باز شده و پیام عصبی ایجاد می کانال

1 

 1 های چشایی قرار دارند. د( جوانه  ج( در سقف حفرة بینی  ب( سه  الف( چکشی  13

 1.0 1پ(  0ب(  2الف( 11

 3.0 اسفنجی -ب( متراکم  ظمنامن -پهن -کوتاه -الف( استخوان دراز 12

 ب( بافت اسفنجی      الف( بافت اسفنجی  10

 های استخوانی  د( سلول  ای  مادة زمینه -مجرای هاورس -های استخوانی ج( سلول

1 

 1 د( نادرست  ج( نادرست  ب( نادرست  الف( نادرست  14

 1 1( شماره ب ای  سه تار ماهیچه -0 ای  بافت پیوندی رشته -2  زردپی  -1الف(  10

 3.20 کند. ملکولی است که پیامی را منتقل می 16

 3.20 دهند. ریز را تشکیل می ها دستگاه درون ریز و هورمون ها، غدد درون مجموع یاخته 17

 ترین است. الف( هیپوتاالموس باالترین و بیضه پایین 18

 ب( دور برد

 کند.  ای است که پیام شیمیایی را دریافت می ج( یاخته

 معدهد( لوزال

1 

 1 د( درست  ج( درست  ب( نادرست  الف( درست 19

 1 های پوششی  الف( از چند الیه یاخته 23
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 های دیگر اثر ندارد. ب( این دفاع فقط بر یک نوع میکروب خاص مؤثر است و بر میکروب

 های قرمز مرده با بقایای آنها ج( پاکسازی گوپچه

 یاخته های سرطانی و آلوده به ویروسد( 

 1 د( غیراختصاصی  ج( باکتری  ب( تنفس  ف( بزاق ال 21

 1 د( نوتروفیل ها     ج( نوتروفیل حرکت بیشتری دارد.  ها ب( حبابک      مخاط-بزاق –اشک  -عرقالف(  22

 الف( نوتروفیل ها هم در خون هم در بافت هستند ولی ماکروفاژها فقط در بافت هستند. 20

  ز دیواره مویرگ ها تراگذری نام دارد.ب( فرایند عبور گویچه های سفید ا

3.0 

 الف( گوش میانی  24

 ب( مذکر

 کند )قرمز( تند سریع منقبض شده، کند دیرتر منقبض شده -ج( ماهیچه تند )سفید(

 شود.  ها می د( مانع نفوذ میکروب

2 
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