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زیست شناسی دیروز ، امروز ، فردا فصل اول

گفتار اول : زیست شناسی چیست ؟
پرواز مونارک با استفاده از نورون های )یاخته های عصبی ( خود جایگاه خورشید در آسمان و جهت مقصد خود را تشخیص داده و به 

سمت مقصد حرکت می کند.
زیست شناسی : شاخه ای از علوم تجربی که به بررسی جانداران و فرایندهای زیستی می پردازد.

علوم تجربی دارای محدودیت هایی است که نمی تواند به بعضی از پرسش ها پاسخ دهد و در حل بعضی مسایل ناتوان می باشد. 
اساس علوم تجربی بر مشاهده استوار است. انواع مشاهده و اندازه گیری عبارتند از : 1- مستقیم  2- غیر مستقیم

زیست شناسی نوین
جانداران ، سیستم )سامانه( پیچیده ای هستند که اجزای آن ها با هم ارتباط چند سویه دارند.

جزء نگری : عبارت است از بررسی جداگانه بخش های مختلف بدن و توجه کم به بر هم کنش و ارتباط اجزای جانداران.
کل نگری : عبارت است از بررسی همه عوامل زنده و غیر زنده مؤثر بر حیات جاندار و توجه به این که کل هر چیز بیش از مجموعه اجزای 

آن می باشد. ) زیست شناسی امروزی (.







1- فناوری های اطالعاتی و ارتباطی

2- فناوری مشاهده سامانه های زیستی زنده : مشاهده سلول زنده - تصویر برداری ماهواره ای از اکوسیستم ها
فناوری های نوین

نتیجه  کنند.  را ظاهر  اثر خود  بتوانند  که  به صورتی  بدن جانداران دیگر  به  وارد کردن ژن های یک جاندار   : )ژنتیک(  مهندسی ژن 

مهندسی ژنتیک انتقال صفت یا صفاتی از یک جاندار به جانداران دیگر است.







 محرمانه بودن اطالعات ژنتیکی و پزشکی افراد
فن آوری های ژن درمانی

تولید جانداران تراژن
حقوق جانوران

اخالق زیستی 

زیست شناسی در خدمت انسان
راه های کسب غذای بیشتر و بهتر : 1- شناخت بیشتر گیاهان ، 2- شناخت روابط بین گیاهان زارعی و محیط زیست







عوامل غیر زنده ) دما ، رطوبت ، نور (

عوامل زنده ) باکتری ها ، قارچ ها ، حشرات و ... (
محیط پیچیده گیاهان زراعی

حفاظت از بوم سازگان
خدمات بوم سازگان : شامل منابع و سودهایی است که مجموع موجودات زنده هر بوم سازگان دارند.

عوامل خشک شدن دریاچه ارومیه : 1- خشکسالی ، 2- حفر بی رویه چاه های کشاورزی ، 3- بی توجهی به قوانین طبیعت ، 4- احداث 
بزرگراه روی دریاچه ، 5- سدسازی روی رودخانه های منتهی به دریاچه و استفاده غیر علمی از آب ها 

پیامدهای جنگل زدایی : 1- تغییر آب و هوا ، 2- کاهش تنوع زیستی ، 3- فرسایش خاک

تأمین انرژی های تجدیدپذیر






گرمایش زمین

تخریب محیط زیست
مضرات سوخت های فسیلی 
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آزمون شماره
درس   :  زیست شناسی )1(

8رشته   :  علوم تجربی
تاریخ امتحان :  98/3/18
 مدت امتحان : 80 دقیقه

سؤاالت امتحان كالس هاي دهم متوسطه
          دبیرستان ماندگار البرز ) خرداد 98 (

1- درست یا نادرست بودن عبارت زیر را بدون ذكر دلیل مشخص نمایید :         0/25                                                                              )         فصل اول           (                                                                          
افراد یک گونه كه در یک جا زندگی می كنند، یک اجتماع را به وجود می آورند.

2- جای خالی در عبارت زیر را با كلمه مناسب پر كنید :         0/25
روشی كه باعث انتقال صفت یا صفاتی از یک جاندار به جانداران دیگر می شود، ...................... نام دارد.

3- پاسخ صحیح را از بین كلمات داخل پرانتز انتخاب نمایید :        0/25
زیست شناسان می كوشند در گیاهان )سلولز - نشاسته( را به سوخت های فسیلی تبدیل كنند.

    )         فصل دوم                ( 
4- درست یا نادرست بودن عبارت زیر را بدون ذكر دلیل مشخص نمایید :         0/25

در فرایند انتقال فعال، مولکول های پروتئین با صرف انرژی، مواد را در جهت شیب غلظت منتقل می كنند.
5- جای خالی در عبارت زیر را با كلمات مناسب پر كنید :       0/25

در بزاق، ...................... گلیکوپروتئینی است كه آب فراوان جذب نموده و ماده مخاطی ایجاد می كند.
6- پاسخ صحیح را از بین كلمات داخل پرانتز انتخاب نمایید :       0/25

سلول های ماهیچه )قلبی - اسکلتی( استوانه ای و منشعب می باشند.
7- الف( چین خوردگی های غشاء سلول های پوششی روده باریک، چه نام دارد؟          1

ب( در كدام نوع از لیپوپروتئین ها، میزان كلسترول از پروتئین كمتر می باشد؟
پ( در كدام بخش از لوله گوارش ملخ، دیواره آن دندانه هایی جهت خرد كردن بیشتر مواد غذایی وجود دارد؟

ت( نقش شیردان در نشخواركنندگان چیست؟
    )         فصل سوم                ( 

8- درست یا نادرست بودن عبارت زیر را بدون ذكر دلیل مشخص نمایید :         0/25
در بازدم عمیق، انقباض ماهیچه های شکمی به كاهش حجم قفسه سینه كمک می كند.

9- جای خالی در عبارت زیر را با كلمه مناسب پر كنید :       0/25
در دیواره حبابک ها، سلول های سنگفرشی نوع دوم، به تعداد كمتر وجود داشته كه ...................... ترشح می كنند.

10- پاسخ درست را از بین كلمات داخل پرانتز انتخاب نمایید :        0/25
مركز تنفس در )بصل النخاع - پل مغزی( می تواند مدت زمان دم را تنظیم كند.

11- پمپ فشار منفی در كدام گروه از مهره داران دیده می شود؟ )دو مورد(        0/5

    )         فصل چهارم                ( 
12- درست یا نادرست بودن عبارت زیر را بدون ذكر دلیل مشخص نمایید :          0/25

در ابتدای همه مویرگ ها، حلقه ماهیچه ای وجود دارد كه میزان جریان خون در آنها را تنظیم می كند.
13- جای خالی در عبارت زیر را با كلمه مناسب پر كنید :        0/25

مطابق منحنی الکتروكاردیوم گرام، منحنی P ، مربوط به فعالیت الکتریکی ...................... است.
14- پاسخ درست را از بین كلمات داخل پرانتز انتخاب نمایید :        0/25

در هر چرخه قلبی، مرحله )انقباض بطنی - استراحت عمومی( زمان بیشتری طول می كشد.
15- الف( ارتباط بین سلول های ماهیچه ای قلب با یکدیگر، چگونه برقرار می شود؟        1/5

ب( دو اهمیت خاصیت ارتجاعی دیواره سرخرگ ها را بنویسید.                
پ( نوع مویرگ های موجود در كلیه چیست؟

ت( لنف پس از عبور از مویرگ ها و رگ های لنفی، به كدام رگ ها می ریزد؟
ث( در تنظیم موضعی جریان خون، تاثیر كاهش دی اكسید كربن بر میزان حجم خون در رگ ها چگونه است؟

 16- الف( كدام یک از پروتئین های پالسما )خوناب(، در حفظ فشار اسمزی خون نقش دارد؟        1/5
ب( سلول های خونی از تقسیم و تمایز كدام نوع از سلول های بنیادی مغز استخوان حاصل می شوند؟

پ( هورمونی كه جهت تنظیم تولید گلبول های قرمز خون ترشح می شود، چه نام دارد؟
ت( در فرایند انعقاد خون، كدام آنزیم، فیبرینوژن را به فیبرین تبدیل می كند؟ 

ث( در گردش خون ماهی، خون سرخرگ شکمی وارد كدام اندام می شود؟
17- اصطالح گردش خون مضاعف را تعریف كنید.        0/5
18- الف( با توجه به بافت گرهی در قلب، چرا فرستادن پیام از گره دهلیزی - بطنی به درون بطن، با فاصله زمانی اتفاق می افتد؟     1/5

ب( محصور بودن هموگلوبین در غشاء گلبول های قرمز، چه اهمیتی دارد؟
0/25    

  ؟
19- در شکل روبه رو مورد خواسته شده را نام گذاری كنید :                                         
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تشريح از :  صمد معین آزادپاسخ آزمون شماره
  كالس هاي دهم متوسطه

درس  :  زیست شناسی )1(8  تاريخ امتحان : 98/3/18

دبیرستان ماندگار البرز ) خرداد 98 (

1-  نادرست            2- مهندسی ژنتیک                     3- سلولز                                 

4- نادرست                               5- موسین                      6- قلبی
7- الف( ريزپرز           ب( HDL )پرچگال(        پ( پیش معده                     ت( ترشح آنزيم های گوارشی

8- درست                                                        9- سورفاكتانت )عامل سطح فعال(
10- پل مغزی            11- پرندگان و پستانداران و بسیاری از خزندگان

12- نادرست                       13- دهلیزها                     14- استراحت عمومی
15- الف( از طريق صفحات بینابینی                                   ب( 1- ايجاد جريان پیوسته خون ، 2- ايجاد نبض

         پ( منفذدار                                                  ت( سیاهرگ های زيرترقوه ای راست و چپ
         ث( كاهش حجم خون

16- الف( فیبرينوژن          ب( سلول های بنیادی میلوئیدی و لنفوئیدی                                        پ( اريتروپويتین 
        ت( ترومبین          ث( آبشش

17- گردش خون مضاعف: گردش خونی است كه در آن خون ضمن يک بار گردش در بدن، دو بار از قلب عبور می كند.
18- الف( زمان كافی در اختیار دهلیزها قرار می گیرد تا خون را پیش از آغاز انقباض بطن ها به درون آنها تخلیه نمايد.

         ب( از آنجا كه هموگلوبین در آب حل می شود لذا با عبور خون از مويرگ ها از غشاء مويرگ ها خارج و به آب میان بافتی وارد می شود.
19- كمان آئورتی )رگی(

20- الف( درون كپسول بومن    ب( سرخرگ وابران                       پ( ضد ادراری
        ت( نفريدی          ث( روده

21- )الف(
22- تراوش: فرايندی است كه در آن پالسما در نتیجه فشار خون از گلومرول خارج شده به كپسول بومن وارد می شود.

23- )1( سرخرگ كلیه          )2( سیاهرگ كلیه

24- نادرست           25- اسکلرئید
26- الف( واكوتل           ب( كالنشیم                                 پ( تراكئید و عناصر آوندی      

        ت( جوانه كناری )مريستم نخستین(                                     ث( كامبیوم چوب پنبه ساز              ج( خرزهره
27- به كانال های سیتوپالسمی بین سلول های گیاهی پالسمودسم می گويند.

28- )پ(
29- الف( در مقطع عرضی ساقه تک لپه ای ها، قطر پوست خیلی كم )نازک( می باشد اما در دولپه ای ها پوست ضخیم تر است.

        ب( استوانه مركزی تک لپه ای ها قطورتر از دولپه ای ها می باشد.
        پ( در استوانه مركزی تک لپه ای ها، تعداد دستجات آوندی زياد و بر روی چند دايره متحدالمركز قرار دارند ولی در دولپه ای ها 

              تعداد دستجات آوندی كمتر و بر روی يک دايره قرار دارند.
       ت( در استوانه مركزی ساقه تک لپه ای ها، مغز ساقه )پارانشیم مغزی( مشاهده نمی شود اما در دولپه ای ها مغز ساقه وجود دارد.

30- )1( : آوند چوبی پسین       )2( : آوند آبکش پسین

31- نادرست  
32- آلی

33- الف( آلومینیوم          ب( آزوال )يا گیاه گونرا(       پ( تامین نیتروژن                   ت( روش سیمپالستی
34- الف( آرايش شعاعی رشته های سلولزی

         ب( 1- كاهش تعداد روزنه ها             2- كاهش تعداد برگ ها                3- كاهش سطح برگ ها 
              4- قرار گرفتن روزنه ها در فرورفتگی برگ ها )غار يا كريپت(           5- وجود كرک ها در اطراف روزنه ها و... 

         پ( روزنه های آبی  
         ت( ريشه گیاهان تک لپه ای

35- )الف(
36- نوار كاسپاری: سلول های آندودرم ريشه در ديواره خود دارای نواری از جنس چوب پنبه )سوبرين( هستند كه به آن نوار كاسپاری 

        گفته می شود.


