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 مشخص کنید.) ص یا غ(  بدون ذکر دلیلدرستی یا نادرستی هریک از عبارت های زیر را   

 میزان متفاوتی آب در طول روز نیاز دارند )           (افرادی با سنین متفاوت و وزن های مختلف به  -

 پوششی که همه یاخته ها را احاطه می کند ، عمدتا از پروتئین تشکیل شده است )             (  -

 وجود نوعی بافت پیوندی دور تا دور اندام های داخل بدن ، آن ها را از آسیب و ضربه حفظ می کند )           ( -

    عالیت حیاتی خود ادامه دهد)     (جلبک رشته ای نوعی جاندار پرسلولی است و در آن هر سلول می تواند مستقل از سلول دیگر به ف -
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 عبارت های زیر را کامل کنید.

 .........................................دارد ، یعنی فقط به برخی از مواد اجازه عبور می دهد.الف( غشای یاخته خاصیت 

 رد.ب( بافت ............................ تقریبا در بیشتر دستگاه های بدن وجود دارد و بدن ما برای ساختن این بافت به پروتئین نیاز دا

 تناسب وجود دارد مثال آوندها در سلول های گیاهی برای انتقال مواد ، دراز و ................ هستند.ج( بین شکل سلول ها و کار سلول ها 

هستند که  د( در مشاهده یاخته های سیب زمینی رنگ آمیزی شده با لوگل در زیر میکروسکوپ ، لکه های تیره رنگ ..................................
 است. نشاسته در آن ها ذخیره شده

 ه ( ویتامین های .................................در بدن ذخیره نمی شوند و  مقدار اضافی آن ها از طریق ادرار دفع می شود.

 و (  احساس خستگی زیاد و رنگ پریدگی می تواند از نشانه های کمبود ...........................در بدن ما باشد.

 ورت ..................................... وارد بدن ما و یاخته های آن می شوند.ر(بسیاری از مواد مغذی به ص

 ز( هر چه ...........................................خوراکی بیشتر باشد ، ارزش غذایی آن خوراکی بیشتر است.
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 واژه های زیر را تعریف کنید.

 الف(آمینواسیدهای ضروری 

 

 ب( میان یاخته یا سیتوپالسم
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 علت هریک از موارد زیر را بنویسید.

 الف( پزشکان توصیه می کنند از چربی های جامد ، کمتر استفاده کنیم .

 ب(رنگ آمیزی سلول ها با آبی متیل ، سبب مشاهده بهتر یاخته ها در زیر میکروسکوپ می شود.
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 مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کنید.کلمه  

 ته مشخصی را تشکیل نمی دهند.س( مواد هسته ای در پوششی قرار ندارند و ه باکتری ها –آغازیان در )   -

 (ساخته می شوند. ریبوزوم –میتوکندری مولکول هایی با واحدهای سازنده آمینواسیدی در سلول توسط اندامک )  -

 ( نازک اند و بین آن ها منافذی وجود وجود دارد. پوست –مویرگ ها )  یاخته های بافت پوششی مثال در -

 ( نقش دارد. کلسیم –آهن ویتامین  در جذب )  بدن ما با استفاده از آفتاب می تواند ویتامینی را بسازد که این -

 ( می باشد . اندام –بافت )  در بدن انسان ، پوست مثالی از -

 ( نقش دارد. تنظیم فعالیت یاخته ها –پیشگیری از کم خونی ) که در غذاهای دریایی به فراوانی وجود دارد در مصرف نوعی ماده معدنی -
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 هفتمپایه  زیست شناسی                                                                                                                            

                                                            18/10/1400 تاریخ آزمون:                                                                    باسمه تعالی                                                                                                                                        

   صبح                                 10   ساعت برگزاری :                                                یزد اداره کل آموزش و پرورش استان                                                                              :نام ونام خانوادگی

 صفحه2ت:    صفحاتعداد                                                        یزد  مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک                                                                                           :نام پدر 

                                                     سوال11   :تعداد سواالت                                                 جوان اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان  شماره کالسی:                                                                          

                                                    دقیقه 60  : مدت پاسخگویی رمضانخانی     دکتر  درخشان شهیددبیرستان متوسطه دوره اوّل استعدادهای                                           

 

 
 

 

   1400-1401سال تحصیلی  اول امتحانات نوبت
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 را بنویسید. Bنقش و وظیفه قسمت مشخص شده با حرف الف( 

 را نام گذاری کنید. Aقسمت مشخص شده با حرف ب(  
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 برای هریک از موارد زیر یک تفاوت ذکر کنید.

 الف( سلول های برگ درخت کاج با سلول های پوست انسان 

 ب( نشاسته با گلوکز
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 گزینه صحیح را انتخاب کنید 

                                                                                                                   از نظر سازمان بندی ، کدام یک با بقیه تفاوت بیشتری دارد؟
  ( چشم                                  4( غضروف                                       3( کبد                                     2( کلیه1

                                                                                                           کدام یک از مواد  غذایی زیر  ، منبع غنی از آمینواسیدهای ضروری است ؟
  (کلم                               4( جوانه گندم                                 3( تخم مرغ                          2( گوجه فرنگی1

                                                                                          کدام یک از قندهای زیر به فراوانی در میوه ها و سبزیجات شیرین یافت می شوند؟
 ( گلوکز                                  4( گلیکوژن                                   3( نشاسته                                    2(سلولز1

                                                                                            مشخص می باشد؟یاخته ی کدام یک از جانداران زیر ، بدون  پوشش هسته ،  یاخته ای 
 (در خت آلبالو                4( باکتری های روده بزرگ              3(یاخته دیواره معده انسان             2(قارچ الی انگشتان پا1
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 نمره( 5/0سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید ) هر مورد به  
 الف( تغذیه سالم چه ویژگی هایی دارد؟دو مورد

 ب( وظیفه دستگاه گلژی در یاخته چه می باشد؟

ج( شخصی به پزشک مراجعه کرده است و از  بینایی ضعیف خود ناراحت است ، احتماال بدن او دچار کمبود کدام ویتامین شده است و یک 
 کی به این فرد پیشنهاد دهید تا  مشکل کمبود این ویتامین در بدنش رفع شود؟خورا

 

 در دوره رشد ، اهمیت زیادی دارد؟ D د( به چه دلیل مصرف ویتامین

 ه( مصرف زیاد سدیم ، احتمال ابتال به چه بیماری هایی را در سنین بزرگسالی افزایش می دهد؟ دو مورد
 

            ام قسمت در آن ها ، منظم تر است؟ل وجود کدو(شکل یاخته های گیاهی به دلی
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 عبارت های زیر را تکمیل کنید.

 ......................................................................................................................بدن ما به مقدار کمی ویتامین نیاز دارد اما کمبود آن ها 

 .............................................یاخته را واحد عمل در موجودات زنده می نامند زیرا .............................................................................
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مقابل یک سلول عصبی و یک سلول ماهیچه ای را نشان  شکل

 می دهد. دو مورد از شباهت های آن ها را بنویسید.
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