
https://www.heyvagroup.com/subnews/52/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87.html
https://www.heyvagroup.com/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C


 

 

 به نام خدا

 02/02/0911تاریخ امتحان:   سواالت امتحانی نیمسال اول           نام و نام خانوادگی:

 0زیستنام درس:    نام دبیرستان: کوثر      نام پدر:

 دقیقه زمان برای ارسال پاسخنامه5+دقیقه 42مدت امتحان:    نام دبیر:برناکی     پایه و رشته تحصیلی:

 سوال در دو صفحه 09                  نمره است. 05آزمون از ارزشیابی 

                                                                                                                                ؟کدام اندامک نقش دارد ریاز موارد ز کیدر هر -0

 -----------   میزوزیترشح ل                  ------------- دیسریگل یساخته شدن تر

ها  گخرسر وارهی.... از کلسترول است احتمال رسوب کلسترول در د..آن... نیپروتئ زانیکه م نیپوپروتئیل ینوع شیافزا -0

                                                                                                                                                                                                          .دهد ی... م...را....

                                                                        شیافزا– شتریب                          کاهش -شتریب                                     شیافزا -کمتر

                                                            .       کندیم لی..حبابک ها را تسه...شود و.... یم ی..کشش سطح....سورفاکتانت باعث .... -9 

                                                                                              بسته    -کاهش                 باز     -شیافزا                              باز -کاهش

                                                      :            بیبه ترت دیاکس یبلو در حضور کربن د مولیآب آهک و برم ت یرنگ محلول ها رییتغ -4 

                                                  زرد رنگ       -زرد رنگ                  زردرنگ  -رنگ یریش                  رنگ       یریش-زرد رنگ 

   متراکم یوندیپ                               سست  یوندیپ                      .وجود دارد  ..........و رباط بافت. یزردپ -5 

 را مشخص کنیدواالت درست و نادرست س      

                                                                              (     ) . شود یرانده م یهنگام بلع با فشار زبان توله غذا به عقب دهان و داخل مر -۶

                                             (                           ) .آورند یوجود م بافت را به کیکنند  یم یهم شکل که با هم همکار اختهی یتعداد -۷

                                                                                                          (              ) .رسد یم انیبه پا یمبادله ا ییمخاط مژکدار در ابتدا -۸

                                       ( ) .کند یم لیکوچک تبد یدرشت را به مولکولها یمولکول ها زیدرولیبا واکنش ه یگوارش یها میآنز -1

                                                                      (       ).گروه فسفات متصل است کیو  چرب دیبه دو اس دیپیدر فسفول سرولیمولکول گل -  02

                                                                  (     ) .کند یمصرف نم یانرژ اختهیکه مواد به روش انتشار از غشا عبور کنند  یدر صورت -00

                                                                               (   )  .حبابک ها هستند وارهیدر د یتنفس ستمیس یخط دفاع نیماکروفاژها آخر -00

                                              (     )  .حبابک است یدر هوا ژنیکمتر از غلظت اکس رودیبه شش م بکه از قل یخون ژنیغلظت اکس -09

   (  )  .است  گریکدیدر امتداد  یآبشش یها غهیت نیها و عبور آب در طرف رگیجهت حرکت خون در مو -04

                                            

 



 

 

 جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید

                                               کنند.     یم فاینقش ا یداخل طیمح دهابهیپیل یحاصل از گوارش یجذب مولکول ها ..... درباتیترک -  05 

                                                                                                     دهند.       یم لیبوم سازگان را تشک کیو.......  یستیاجتماع ز  -0۶

شود.                                       یقلب خارج ماز .......توسط .........از    و  شودی........ به....... قلب وارد مقیاز طر شهیخون هم -0۷

                                                                                          شده است. رهیذخ .....یدر مولکول ها اختهی یزندگ یاطالعات الزم برا -0۸

 .                   شودیمعده از ........به خون ترشح م موسیدر پاسخ به ورود ک نیهورمون سکرت - 01

                                                                                                                                               گلوکز در جانوران است.  رهی........منبع ذخ-02

                                                                                                                                             .      ردیگ ی... صورت مملخ در..... یجذب غذا -00

                                                                                                                                                     تنفس کدامند؟     میدو عامل موثر در تنظ -00

                                                                                                                                                                       :   دیده خدر رابطه با قلب پاس -09

                                                                                                                                                                              کجا قرار دارد؟    قایگره اول دق

                                                                                                                                                              ست؟یاز چ یبافت گره یجنس سلولها

  ست؟یاز چ یاول قلب ناش یصدا

  کدام است؟ یمرحله انقباض در دوره قلب نیکوتاه تر

 

 

 موفق باشید                                                                                                                                            
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