
 

 

 
 به نام خداوند جان و خرد

 8/2/59مجتمع آموزشی دخترانه غیردولتی ماهور                                   تاریخ:     نام و نام خانوادگی:                                            

 )دوره اول متوسطه(                                                    مدت:    دقیقه                                                  زیست شناسی        نام درس: 

 نوبت امتحان: میان ترم دوم                                               4951-59سال تحصیلی                                                                         هفتمکالس:
  آ( جاهای خالی را با واژه های درست پر کنید.

 .هاست آن ........................ به وابسته ها سلول شکل -1

 آبی متیل رنگی است که به ................................ غشا و هسته می چسبد و آن را به خوبی مشخص می کند.  -2

 .هستند  ............................... ها، پروتئین ی سازنده واحد -3

 کلسیم و آهن در ترکیب خاک وجود دارند و ........................... نامیده می شوند. -4

................... )کبد / کیسه مقدار اضافی قندها در بدن به صورت ......................)پروتئین / لیپید( ذخیره می شود. و مسئول این عمل  -5

 ی صفرا( است.

 .یافت می ............................ آن طول نداشت پرز باریك ی روده اگر -6

 نیرویی که از طرف خون بر دیواره رگ ها وارد می شود ........................ نام دارد. -7

( ...... ) کربن دی اکسید / اکسیژن....دارای .......... تیره / روشن ( است و.......... ) مت چپ قلب وجود دارد .........خونی که در س  -8

 بیشتری است.
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به پرسش های چهارگزینه ای زیر پاسخ دهید؟ب ) 

 شود؟ نمی دیده جانوری سلول در مورد کدام -1

     غشاء (د             کلروپالستج(                        سیتوپالسمب(                 واکوئلالف( 

 بافت اصلی به حساب نمی آیند؟ جزء چهار نوعکدام یك از بافت های زیر -2

     ماهیچه ای  د(                    خونی  ج(                        عصببی ب(            پوششی الف(

 جنس نشاسته از چیست؟  -3
 د( لیپیدها                   ج( کربوهیدرات ها                ب( پروتئین ها          الف( مواد معدنی

  دارد؟ مهمی نقش گوارش کار در ولی  نیست  گوارش دستگاه جزو یك کدام -4

 د( روده ی کوچك              لوزالمعده) پانکراس(ج(            معدهب(                 مریالف( 

1 

 (جمله های درست را با عالمت)مشخص کنید. عبارت صحیح آن رایادداشت کنید.×(وجمله های نادرست راباعالمت )√ج ) 

  از کنار هم قرار گرفتن بافت ها دستگاه به وجود می آید. -1

  .هستند آب در محلول های ویتامین از  و  ویتامین -2

  .دارند شیمیایی نقش گوارش در ها دندان -3

  ریبوزوم تولید انرژی است.وظیفه  -4

 

2 

CB



 

 

د( پاسخ های تشریحی دهید؟ 

 مفاهیم زیر را تعریف کنید. -1

 الف( کلنی

 ب(جذب

 گوارش ج(

 سرخرگد( 

2 

 75/0 (مورد 3غشای پالسمایی از چه قسمت هایی تشکیل شده است ؟ )  -2

 جدول زیر را کامل کنید. -3

 وظیفه بخش سلولی

  میتوکندری

  دستگاه گلژی

  هسته
 

75/0 

 نوع شکل سلول های زیر را مشخص کنید و بگویید دلیل وجود این شکل چیست؟ -4

 الف( سلول های دیواره مویرگ

 ب( سلول های پوستی

 ج( آوند های گیاهی

 د( گلبول های قرمز

2 

 وظایف هر یك از مواد مغذی را بنویسید. -5

 د( کلسیم:                     پروتئین:( ج                  : Cویتامین ب(             الف(آب:

1 

 ستون اول با کدام مورد ستون دوم مرتبط است؟هر یك از عبارت های  -6

 ستون دوم ستون اول

 نوعی چربی که در دمای معمولی مایع است. -1

نوعی کربوهیدرات ساده که طی عمل فتوسنتز ساخته می  -2

 شود.

 کمبود این ماده معدنی سبب کم خونی می شود. -3

بدن برای ساخت بافت ماهیچه ای به این ماده مغذی نیاز  -4

 دارد.

 (aپروتئین 

b چربی گیاهی) 

cآهن ) 

dکربوهیدرات) 

eکلسیم) 

fچربی جانوری) 
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 نام قسمت های مشخص شده در شکل را بنویسید. -7

                     ب(                      الف(  

2 

 چرا دندان ها پوسیده می شوند؟ -8
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 دو وظیفه ی روده ی بزرگ را بنویسید؟ -9
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 وظایف دندان نیش و پیش چیست ؟  -10
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 خاصیت ارتجاعی و ضخامت دیواره سرخرگ و سیاهرگ ها را با هم مقایسه کنید. -11

 

1 

 خون چه بافتی است و از چه بخش هایی تشکیل شده است ؟ نام ببرید. -12
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 چه ویژگی پیدا کرده است؟ مسئول جذب غدا در کدام قسمت دستگاه گوارشی است؟ برای عمل بهتر این عمل-13
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خون

……………… ……………

……………….. پالکت ............


