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 0.5 .......... نام دارد................کوچکترین واحد سازنده موجودات زنده ......... 1

 0.5 ........ استفاده می شود...........برای مشاهده بهتر سلول ها از روش های ............. 2
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 0.5  ............. وجود دارد...........در ساختار گلبول های قرمز خون .... 4

  صحیح و غلط 

 0.5 غ ) (   ص ) (                    .     سلول هایی که در بافت های مختلف وجود دارند، شکلی دارند که با وظیفه آنها مرتبط است 5

 0.5 غ ) (   ص ) (                                      آبی متیل رنگی است که به پروتئین های غشا و هسته می چسبد.                             6

 0.5 غ ) (   ص ) (                                              سلولز که یک پلی ساکارید هست، در بدن ما انرژی کمی تولید می کند.            7

 0.5 غ ) (   ص ) (         .    مواد معدنی سفر خود را از خاک آغاز می کنند و از طریق غذا به  سلول های جانداران وارد می شود 8

  چهار گزینه ای 

 در تولید انرژی دخالت دارد؟کدام یک از اندامک های زیر  -1 9

 1 د( واکوئل               الف(   میتوکندری                       ب(  کلروپالست                    ج( ریبوزوم         

10  

 کدام یک از ویتامین های زیر در دسته ویتامین های محلول در آب می باشد؟ -2

 Cد(                                      Dج(                                          Kب(                                     Aالف(  
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  پاسخ کوتاه دهید 

 سلول های گیاهی و جانوری را با هم مقایسه کنید؟ 11
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 سازمان بندی سلول ها را از کوچک به بزرگ بنویسید؟ 12
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 د و با هم مقایسه کنید؟انواع آمینواسیدها را نام ببری 13
1 



  پاسخ کامل دهید 

 یک سلول را با یک کارخانه مقایسه کنید و شباهت های آنها را ذکر کنید؟ 14
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 وظایف هسته را شرح دهید؟ 15
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 قندها به چند دسته تقسیم می شوند، نام ببرید و تفاوت ها و شباهت های آنها را بنویسید؟ 16
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 بنویسید، ویژگی هر کدام را ذکر کنید و کدام یک برای سالمت انسان خطرناک تر است؟انواع چربی ها را  17

2 

 



 پاسخ نامه سواالت

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 ....... تهراناداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 دبیرستان غیردولتی پسرانه / دخترانه              

 نام درس: ..........................................

 ........................................... نام دبیر:

 13امتحان:........../.........../....... تاریخ

 صبح/ عصر ساعت امتحان:................

 مدت امتحان: ................. دقیقه
 ) مهر آموزشگاه (                                    مدت امتحان:..............دقیقه      صفحه:.....         
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  سلول 1

  میکروسکوپ 2

  آمینواسید 3

  آهن 4

  ص 5

  ص 6

  غ 7

  ص 8

  الف 9

  د 10

  سلول گیاهی: کلروپالست، واکوئل بزرگ مرکزی و دیواره سلولی دارد که در سلول های جانوری دیده نمی شوند. 11

  موجود زنده-دستگاه-اندام-بافت-سلول 12

13 
 آمینواسیدهای ضروری: آمینواسییدهایی که توسط بدن ما ساخته نمی شوند و باید از طریق غذا مستقیما جذب شوند. 

 آمینواسیدهای غیرضروری: آمینواسیدهایی که بدن ما قادر ببه ساختن آنها است.

 

14 
انه دارد، هسته نقشی همانند یک غشای سلولی که وظیفه کنترل ورود و خروج مواد را دارد، وظیفه ای همچون دروازه کارخ

 مدیر در کارخانه دارد.

 

  تقسیم سلولی، تعیین شکل و اندازه سلول 15

  به سه دسته تقسیم می شوند: ساده مثل گلوکز، نیمه ساده مثل الکتوز و مرکب مثل سلولز 16

17 
 یع اند. چربی های جانوری که در دمای اتاق جامد هستند و چربی های گیاهی که در دمای اتاق ما

 با مصرف چربی های جانوری احتمال رسو آنها در رگ های قلبی باال می رود و امکان بروز سکته وجود دارد.. 

 

 


