نام و نام خانوادگی....................... :
پايه و رشته  :دهم تجربی
شماره داوطلب............................. :

نمره به عدد:
نام دبير :اعتماد
رديف

نمره به حروف:
تاريخ و امضاء:

نام درس :زيست
تاريخ امتحان 1365/10/09:
ساعت امتحان0:00 :
مدت امتحان 00 :دقيقه

اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران
مديريت منطقه 2
سعادت آباد
دبيرستان دوره دوم پسرانه

سواالت امتحانات پايانی نوبت اول سال تحصيلی 1365 -69
نمره تجديد نظر به عدد:

نمره به حروف:

نام دبير :اعتماد

تاريخ و امضاء:

محل مهر و امضاء مدير

بارم

سواالت

چگونه پروانه مونارک مسيرخود را به درستی پيدا میکند؟
1

1

با توجه به شکل مقابل به پرسشهاي زير پاسخ دهيد؟
الف) هريک از اجزاي شماره گذاري شده را نام گذاري کنيد؟
.................................................)1
.................................................)2
.................................................)3
2

.................................................)4
ب) کدام يک از بخشهاي شماره گذاري شده ،موجب مرطوب شدن هواي ورودي به دستگاه تنفس میگردد؟

3

پ) نقش بخش شماره  3را بنويسيد؟
ت) اين ساختار را می توان در کدام قسمت هاي دستگاه تنفسی مشاهده میشود؟

واکنش تنفس ياختهاي را بنويسيد؟
1

3
در مورد عامل سطح فعال به پرسش هاي زير پاسخ دهيد؟
الف (از کدام ياختههاي دستگاه تنفس ترشح می شوند؟
4

1

ب (نقش آن ها در فرايند تنفس چيست؟

هريک از اصطالحات زير را تعريف کنيد؟
الف) دم نگاره:
2

5
ب) هواي ذخيره دمی:
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صحيح يا غلط بودن جمالت را مشخص کنيد؟
الف)ياخته ها مواد الزم را از مايع ميان بافتی دريافت می کنند و مواد دفعی را فقط از مايع ميان بافتی دفع می کند( .صحيح/غلط)
ب)رگ ها داراي بافت پيوندي هستند( .صحيح/غلط)
ج)دونوع حرکت در لولة گوارش ديده می شود( .صحيح/غلط)
9

د)نام ديگر کريچه ،ليزوزوم است(.صحيح/غلط)

4

هـ)براي تبادل گازها بين نايديس هاي انتهايی و ياخته هاي ملخ ،انرژي زيستی مصرف می شود( .صحيح/غلط)
و) ماهيچه ديافراگم در حالت استراحت به صورت مسطح بوده و در تنفس آرام مهم ترين نقش را دارد(.صحيح/غلط)
ز)پرده هاي صورتی حنجره حاصل چين خوردگی زير مخاط به سمت داخل است( .صحيح/غلط)
ح )هميشه نايژک مبادلهاي به يک کيسه حبابکی متصل است( .صحيح/غلط)
در مورد بافتهاي جانوري به سواالت زير پاسخ دهيد.
الف) چند نوع بافت جانوري وجود دارد؟

ب) انواع بافت پوششی را نام ببريد؟
0

2

ج) براي بافت پوششی چند اليه يک مثال بزنيد؟

د) ياختههاي عصبی چه چيزي را تحريک میکنند؟

کار و نحوه عملکرد آنزيم آميالز را مختصر توضيح دهيد؟
1

0

زيست کره چيست؟
1

6

سؤاالت جاي خالی را پر کنيد:
الف)در دستگاه تنفس حلقههاي غضروفی نعل اسبی

شکل در......................................

ب)در جاهاي متعدد بين بافت پوششی حبابک و مويرگ
ج) اليه خارجی پرده جنب به
10

......................................

د) دو مرکز مهم تنظيم تنفس بصل النخاع و
هـ) ابتداي روده بزرگ

......................................

ز......................................

و

ح( نتيجه انتشار هر ماده

قرار گرفته است.

متصل است.

......................................

در مغز هستند.

4

نام دارد.

و)در اثر گلوتن،ياخته هاي روده تخريب می شوند و
......................................

يک......................................

مشاهده میشود.

......................................

و

حتی......................................

از بين میروند.

دي ساکاريداند.

......................................
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نام و نام خانوادگی....................... :
پايه و رشته :
شماره داوطلب............................. :

نمره به عدد:

کليد سواالت امتحانات پايانی نوبت اول سال تحصيلی 1365 -69

نمره به حروف:

نام دبير :اعتماد
رديف

اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران
مديريت منطقه 2
سعادت آباد
دبيرستان دوره دوم پسرانه

نمره تجديد نظر به عدد:
نام دبير :اعتماد

تاريخ و امضاء:

نام درس:
تاريخ امتحان 1365 / 10 /09 :
ساعت امتحان0:00 :
مدت امتحان 100 :دقيقه

محل مهر و امضاء مدير

نمره به حروف:
تاريخ و امضاء:

بارم

سواالت

 -1در بدن اين پروانه ،ياخته هاي عصبی)نورون هايی (يافتهاند که پروانهها با استفاده از آنها ،جايگاه خورشيد در آسمان و جهت مقصد
را تشخيص می دهند و به سوي آن پرواز می کنند.

 -2الف)
 )2ترشحات مخاطی

 )1ذرات خارجی

 )4غشاي پايه

 )3مژک ها

ب)  2ترشحات مخاطی
پ) با حرکت ضربانی خود ،ترشحات مخاطی وناخالصی هاي به دام افتاده در آن را به سوي حلق میرانند.
ت) در بينی شروع می شود و سراسر مجاري هادي را می پوشاند

-3

-4
الف)ياخته نوع دو
ب) با کاهش نيروي کشش سطحی ،باز شدن کيسه ها راآسان می کند

-5
الف) نموداري که دم سنج از دم و بازدم هاي فرد رسم می کند ،دَم نگاره) اسپيروگرام (ناميده می شود
ب) به مقدار هوايی گفته میشود که می توان پس از يک دم معمولی ،با يک دم عميق ،به شش ها وارد کرد.
-9
الف)ص

ب)غ

ج)ص
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هـ)غ

د)غ

3

و)غ

ز)غ

ح)ص
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-0
الف) چهار نوع بافت پوششی ،پيوندي،ماهيچه اي و عصبی
ب) بافت پوششی به شکل هاي سنگفرشی ،مکعبی واستوانه اي در يک يا چند اليه
ج) سنگفرشی يک اليه اي) ديوارة مويرگ(،مکعبی يک اليه اي) غدة تيروئيد(،سنگفرشی چند اليه اي) مري(،استوانه اي يک اليه اي) روده(
د) ياخته هاي عصبی ياخته هاي ماهيچه را تحريک می کنند تا منقبض شوند.
 -0آميالز بزاق و لوزالمعده ،نشاسته را به يک دي ساکاريد و مولکول درشتی شامل  3تا  6مولکول گلوکز تبديل می کند.
 -6زيست کره شامل همةجانداران ،همةزيستگاه ها و همةزيست بوم هاي زمين است.
-10سؤاالت جاي خالی را پر کنيد:
الف)ناي
ب)غشاء پايه
ج)قفسه سينه
د)پل مغزي
هـ) روده کور
و) ريزپرزها -پرزها
ز) ساکارز) قند نيشکر ( -الکتوز) قند شير(،
ح) يکسان شدن غلظت آن در محيطی
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