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 : دی سیبنو ل یرا بدون ذکر دل ری ز  یعبارت ها ی نادرست ای  ی درست

 
 شوند.  یبدون گوارش جذب م دها ی مونوساکار

 
 ارند. قرار دیر پوست ز  الیاخته های کالنشیمی)چسب آکنه( معمو

 
 لی و یکی از عناصر مورد نیاز گیاهان است. آکربن اساس ماده  

 
 ثابت نگه داشتن گیاه در خاک است. ، نقش اصلی ریشه 

 

1 

 :دیرا با کلمات مناسب کامل کن یخال یجاها 2
 

 .ندکنب به نام................ جذ یندیبزرگ را با فرا یتوانند ذره ها یها م اختهیاز  یبعض
 

 نیز الزم است. ....................و..................،آهن ان ،عالوه بر وجود برای ساخته شدن گویچه های قرمز در مغز استخو
 

 ته است. ی به نام ...............کلیه ،هر کلیه را دربر گرف پرده ای ازجنس بافت پیوند
 

 حشرات ...................است. ماده دفعی در 
 
 .....................و.................است.الست شامل غشاپوتورپ

 
 ده است ...................نام دارد. اجزای در حال تجزیه انها تشکیل شیژه وبه و مده از بقایای جانداران بطور عالیه سطحی خاک که 

 

2 

3  
 .دیاب کنتخرا ان حیصح نهیگز
 
 است بدن قرار ندارد؟مت رس دربه طور معمول ...................... 

 
 یمر یانتها چهیدرد(                  صفرا     سهیک ج(                  لوریبنداره پ ب(               روده کور         الف(

  
 ه کدام ماده است؟ کمترین انحالل پذیری در آب متعلق ب

 
 ره                             د( هیچکدام( اوج           ب( اسید اوریک            مونیاک                 الف( آ

 
 ت است که ...................سبزینه...................... وپالسا کلرت هز مهمترین پالسیکی ا

 
 _ داشته باشدب( ممکن است                                        _ دارد الف( به مقدار فروانی

 
 د( فقط می تواند _ داشته باشد                                           اردد _ ج(  به میزان کمی

 
 ه است. ...................برای گیان ژدرصد نیترو.....جو زمین دارای 

 
 قابل جذب -87قابل جذب                                                 ب(  -78الف( 

 
 قابل جذبغیر  -78د(                                                قابل جذبغیر  -87ج(  
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 بارم )صفحه دوم(واالتس ردیف
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   .دیچند سطر از ستون راست متصل کن ای کیستون چپ را به  یاز سطرها کیهر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 کالنشیم -1

 بافت چوب پنبه -2

 یاخته های پارانشیمی -3

 خرزهره -4

 اسکلرانشیم -5

 درخت حرا -6

a- م و چوبی شدهخیدیواره پسین ض 

b- عدسک 

c- پوستک ضخیم 

d-  شش ریشه 

1 

5  
 :دیخاب کرده و عالمت دهرا انت حیداخل پرانتز جواب صح یکلمه ها نیاز ب ریز یاز عبارت ها کیدر هر 

 
 .استراحت ثبت می شود هاز پایان انقباض بطن ها و بازگشت آنها ب پس( –یش )پ اندکی  Tموج 

 
 ضخیم هستند. پیوسته ( دارای غشا پایه _ر گ های )منفذدامویر

 
 ( باز جذب آغاز می شود.لوله پیچ خورده نزدیک_ لوله هنله وش شده به )به محض ورود مواد ترا

 
 نیترات ساز ( صورت می گیرد.آمونیاک ساز _ باکتری های ) توسط  -NO3به +NH4 تبدیل 

 

1 
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 .دیسیها بنو نیپروتئ یبراش دو نق دارد ؟ ها چه نام نیتئنده پروواحد ساز

 
 
 

0.75 

 
 

7 

 
 : دیپاسخ ده ریها به سواالت ز نیپوپروتئیدر مورد ل

 

  شوند؟یم رهیها پس از ورود به خون در کدام بافت ها ذخ نیپوپروتئیحاصل از گوارش ل مولکول

 

 ها در بدن کدام اندام است؟  نیپوپروتئیساخت ل محل

 

 دهد؟ یسرخرگ ها کاهش م وارهیاحتمال رسوب کلسترول را در د نیپوپروتئیم نوع لبودن نسبت کدا باال

 

 
1 
 

 
 

8 

 
 :دیپاسخ ده ریدر مورد ساز و کار تنفس در انسان به سواالت ز

 
 شود؟ یموجود در شش ترشح م یها اختهیسورفاکتانت از کدام  

 
 ؟ شودیم دیاس کیکربن دیقرمز باعث تول چهیدر گو میکدام آنز 

 
 آن حبابک وجود دارد چه نام دارد ؟ یه بر روک یژکینا
 

 اند چه نام دارند؟که در حبابک ها مستقر شده یمنیدستگاه ا یها اختهیاز  یگروه
 

1 
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 مدت زمان استراحت بطنی و انقباض دهلیزی چقدر است ؟

 
 

 
0.5 



 بارم (سوم )صفحهسواالت ردیف
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 ان افزایش می یابد؟نش آموزضی از داقلب بعدرجلسه امتحان چرا ضربان 

 

 
1 
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 طرح زیر را کامل کنید.
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 قلب ماهی :

 
 چند حفره دارد؟ -1
 
 اهی دارای خون تیره است؟م یک از سرخرگ های مکدا -2
 
 ر دارد.قرا ... مخروط سرخرگی بعد از ........... -3
 

 
0.75 
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 افتی دارد؟زدیک چه نوع بیواره لوله پیچ خورده ند
 

 ه درونی کپسول بومن از چه نوع یاخته های تشکیل شده است؟ دیوار
 
 

0.5 
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 جنس هر یک از الیه های دیواره گیاهی را بنویسید.

 
 ..........................       تیغه میانی:       

 
 . .........................       ستین :دیواره نخ

 
 .. .........................دیواره پسین :         

 

 
1 

 
15 
 
 

 
 ده و از نظر شکل ظاهری مقایسه کنید.وبی را نام برانواع یاخته های آوند چ

 
 
 
 
 

 
1 

 
16 

 
 یژگی یاخته های مریستمی رابنویسید.دو و

0.5 

 

  ب دیدهها وگرده های اسی بافت

 ..................... ترشح آنزیم

................. ترومبینپرو

.. 

.............

.. 

 فیبرین

 ............تشکیل



 

 مارب (ارمچهسواالت)صفحه  ردیف
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 لی را بنویسید.آیکی از معایب کود های 
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 1 عرض ریشه به چند صورت انجام می شود؟ نام ببرید. انتقال مواد در

 1 مورد( 2ا با هم مقایسه کنید.)و هوایی رروزنه های آبی   19

 در مقایسه گیاهان تک لپه و دو لپه :  20
 

 ریشه افشان دارند؟
 

 یده می شود؟در مرکز ریشه د ه ستارهآوند چوبی شبی
 

 ؟مغز ساقه در این گیاهان دیده می شود
 
 دم وجود پوست در ساقه این گیاهان ؟ع
 

 یقه است؟ق ی در کارمن زاجی چند دمدت نگهداری بافت گیاه
 

 ده می شود؟طر استفادر فرآیند رنگ امیزی مقطع ساقه دو لپه چند بار از آب مق
 

1.5 
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 .دیکن ینامگذار یرگی مرتبط با نفرون است شبکه های مو ربوط بهم ریشکل ز

                                                                                                                           

      
 

1-                                                                       2-      

 
 

3-                                                                         4-                            
 
 

 "ام زمان استرسیدن هنر گدانی که "
 پورصافی  – دفق باشیمو                                                                                                             
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1 

 
 : دی سیبنو ل یرا بدون ذکر دل ری ز  یعبارت ها ی نادرست ای  ی درست

 
 درست شوند.  یبدون گوارش جذب م دها ی مونوساکار

 

 درست نا ارند.قرار دیر پوست ز  المویاخته های کالنشیمی)چسب آکنه( مع

 
 درست لی و یکی از عناصر مورد نیاز گیاهان است.آکربن اساس ماده  

 

 درست نا ثابت نگه داشتن گیاه در خاک است.، نقش اصلی ریشه 

 

1 

 :دیرا با کلمات مناسب کامل کن یخال یجاها 2
 

 .ندکنب .. جذ.درون بری..ام..به ن یندیبزرگ را با فرا یتوانند ذره ها یها م اختهیاز  یبعض
 

 نیز الزم است. ...اسید فولیک.و...B12ویتامین ..،آهن ان ،عالوه بر وجود برای ساخته شدن گویچه های قرمز در مغز استخو
 

 ته است.کلیه ،هر کلیه را دربر گرف  ...کپسولی به نام .پرده ای ازجنس بافت پیوند
 

 ت. .....اساسید اوریکحشرات ..ماده دفعی در 
 
 .است. هسته ..و..سیتوپالسم .الست شامل غشاپوتورپ

 
 ...نام دارد. خاکهگیاده است ...اجزای در حال تجزیه انها تشکیل شیژه وبه و مده از بقایای جانداران بطور عالیه سطحی خاک که 

 

2 

3  
 .دیاب کنتخرا ان حیصح نهیگز
 
 ر ندارد؟است بدن قرامت رس دربه طور معمول ...................... 

 
 یمر یانتها چهیدر د(                 صفرا     سهیک ج(                  لوریبنداره پ ب(               روده کور         الف(

  
 ه کدام ماده است؟ کمترین انحالل پذیری در آب متعلق ب

 
 د( هیچکدام                            ره  ( اوج           اسید اوریک       ب(      مونیاک                 الف( آ

 
 ت است که ...................سبزینه...................... وپالسا کلرت هز مهمترین پالسیکی ا

 
 _ داشته باشدب( ممکن است                                        _ دارد به مقدار فروانی الف(

 
 د( فقط می تواند _ داشته باشد                                            اردد _ ج(  به میزان کمی

 
 ه است. ...................برای گیان ژدرصد نیترو.....جو زمین دارای 

 
 قابل جذب -87قابل جذب                                                 ب(  -78الف( 

 
 قابل جذبغیر  -78 د(                                               قابل جذبغیر  -87ج(  
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   .دیچند سطر از ستون راست متصل کن ای کیستون چپ را به  یاز سطرها کیهر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 کالنشیم -1

 بافت چوب پنبه -2

 یاخته های پارانشیمی -3

 خرزهره -4

 اسکلرانشیم -5

 درخت حرا -6

a- م و چوبی شدهخیدیواره پسین ض 

b- عدسک 

c- پوستک ضخیم 

d-  شش ریشه 

1 

5  
 :دیخاب کرده و عالمت دهرا انت حیداخل پرانتز جواب صح یکلمه ها نیاز ب ریز یاز عبارت ها کیدر هر 

 
 .استراحت ثبت می شود هاز پایان انقباض بطن ها و بازگشت آنها ب پس( – یشپ) اندکی  Tموج 

 
 ضخیم هستند. پایه دارای غشاپیوسته (  _ر منفذداگ های )مویر

 
 باز جذب آغاز می شود. (لوله پیچ خورده نزدیک_ لوله هنله وش شده به )به محض ورود مواد ترا

 
 ( صورت می گیرد. نیترات سازآمونیاک ساز _ باکتری های ) توسط  NO3-به  +NH4تبدیل 

 

1 

 
6 

 
 .دیسیها بنو نیپروتئ یبراش دو نق دارد ؟ ها چه نام نیتئنده پروواحد ساز

 آمینواسید 
 از غشار کمک به عبو-آنزیمی -نقش دفاعی

 

0.75 

 
 

7 

 
 : دیپاسخ ده ریها به سواالت ز نیپوپروتئیدر مورد ل

 

 کبد -بی ربافت چ شوند؟یم رهیها پس از ورود به خون در کدام بافت ها ذخ نیپوپروتئیحاصل از گوارش ل مولکول

 

 کبد  است؟کدام اندام ها در بدن  نیپوپروتئیساخت ل محل

 

 HDL  دهد؟ یسرخرگ ها کاهش م وارهیاحتمال رسوب کلسترول را در د نیپوپروتئیم نوع لبودن نسبت کدا باال

 

 
1 
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 :دیپاسخ ده ریدر مورد ساز و کار تنفس در انسان به سواالت ز

 
 ه نوع دوم حبابکیاخت شود؟ یموجود در شش ترشح م یها اختهیسورفاکتانت از کدام  

 
 کربنیکانیدراز ؟ شودیم دیاس کیکربن دیقرمز باعث تول چهیدر گو میکدام آنز 

 
 ک مبادله ایژنای آن حبابک وجود دارد چه نام دارد ؟ یه بر روک یژکینا
 

 ماکروفازها اند چه نام دارند؟که در حبابک ها مستقر شده یمنیدستگاه ا یها اختهیاز  یگروه
 

1 
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 مان استراحت بطنی و انقباض دهلیزی چقدر است ؟مدت ز

 ثانیه 0.1انیه                    ث 5/0            
 

 
0.5 



 بارم (سوم )صفحهسواالت ردیف
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 ان افزایش می یابد؟نش آموزضی از داقلب بعدرجلسه امتحان چرا ضربان 

 
این افزایش با تاثیر بر قلب و افزایش فشار   خواهد شد کهش استرس باعث افزایش هورمون غدد درون ریز مثل کلیه افزای 

 خون خواهد شد

 
1 

 
11 

 طرح زیر را کامل کنید.
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 قلب ماهی :

 
 دو حفره ای چند حفره دارد؟ -1
 
 سرخرگ شکمی  خون تیره است؟ اهی دارایم یک از سرخرگ های مکدا -2
 
 ر دارد.قرا ..بطنمخروط سرخرگی بعد از ... -3
 

 
0.75 
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 پوششی مکعبی افتی دارد؟زدیک چه نوع بیواره لوله پیچ خورده ند
 

 پودوسیت ها  درونی کپسول بومن از چه نوع یاخته های تشکیل شده است؟ هدیوار
 
 

0.5 
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 گیاهی را بنویسید.جنس هر یک از الیه های دیواره 

 
 .......... ینپکت....      تیغه میانی:       

 
 ......زسلول و نیپکت ......       ستین :دیواره نخ

 
 .. ......سلولز ......دیواره پسین :         

 

 
1 
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 ده و از نظر شکل ظاهری مقایسه کنید.وبی را نام برانواع یاخته های آوند چ

 
 درازدوکی شکل های  یاخته  : یدئکترا
 
 : یاخته های کوتاه یصرآوندعن
 

 
1 
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 یژگی یاخته های مریستمی رابنویسید.ودو 
 

 .داده استیاخته را به خود اختصاص حجم بیشتر هسته  – ارندقرار ددر مرکز آنها هسته درشت -دائما تقسیم میشوند

0.5 

 

  ب دیدهها وگرده های اسی بافت

 ..پروترومبیناز... ترشح آنزیم

.ترومبین..... ترومبینپرو

..... 

 فیبرین ژنفیبرینو

 ...لخته....تشکیل



 

 مارب (ارمچهسواالت)صفحه  ردیف
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 احتمال آلودگی به عوامل بیماریزا  لی را بنویسید.آد های یکی از معایب کو

 
 

 
0.5 
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 روش 3 شه به چند صورت انجام می شود؟ نام ببرید.عرض ری انتقال مواد در
 انتقال آپوپالستی و ال سیمپالستیانتق- ز عرض غشاانتقال ا

1 

 مورد( 2ا با هم مقایسه کنید.)و هوایی رروزنه های آبی   19
 هاست.برگ انتها یا لبهدر همیشه باز هستند ومحل آنها های هوایی:روزنه 

 .برگهاست روپوست باالیی و پایینیومحل آنها در می شوند و بستهباز: یآب یروزنه ها

1 

 مقایسه گیاهان تک لپه و دو لپه : در  20
 

 تک لپه  ریشه افشان دارند؟
 

 و لپه د یده می شود؟در مرکز ریشه د ه ستارهآوند چوبی شبی
 

  دولپه ؟مغز ساقه در این گیاهان دیده می شود
 
 تک لپه وست در ساقه این گیاهان ؟دم وجود پع
 

 دقیقه 20 یقه است؟ق ی در کارمن زاجی چند دمدت نگهداری بافت گیاه
 

 بار 5 ده می شود؟طر استفادو لپه چند بار از آب مق در فرآیند رنگ امیزی مقطع ساقه
 

1.5 
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 .دیکن ینامگذار یرگی مرتبط با نفرون است شبکه های مو ربوط بهم ریشکل ز

                                                                                                                           

      
 

 سرخرگ آوران    -2                                                               کالفک -1

 
 

                     سیاهرگ کلیه    -4                                                    رانابوسرخرگ  -3
 
 

 "ام زمان استرسیدن هنر گدانی که "
 پورصافی  – دفق باشیمو                                                                                                             
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 ( نمره5/1) نوع مولکول زیستی قراردارد؟4هر کدام از مولکول های زیر ، در زیر مجموعه ی کدام (1

 ًطبستِ(کلسترٍل     ج(    ةDNA(الف

 تری گلیسریذ( آًسین      ٍ( ضکر      ُ (د

 

 ( نمره1)توضیحات زیر در مورد کدام اندامک یاخته است؟(2

 .در اًرشی زایی یبختِ ًقص دارد ٍ دارای دٍ غطب است  (الف

 .سبختبر کیسِ ای کِ درٍى آى ، آًسین ّبیی ثرای تجسیِ هَاد ٍجَد دارد(ة

 .یک جفت استَاًِ عوَد ثرّن کِ در تقسین یبختِ ای ًقص دارد(ج

 .در پرٍتئیي سبزی ًقص دارد(د

 

 ( نمره1: )به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید(3

 .است........................................ ٍ آًسین ...................................... آًسین ّبی هَجَد در ثساق ضبهل آًسین  (الف

 .تطکیل هی ضَد...........................................ٍ...................................... در دّبى ،هبدُ هخبطی لس ترکیت (ة

 ؟ثسرگتریي غذُ ترضح کٌٌذُ ثساق کذام است (ج

 

 (نمره1)در غده های معده ، انواعی از یاخته ها و جود دارد هر کدام از یاخته های زیر در تولید چه نوع موادی نقش دارند؟ (4

 (هَرد2)یبختِ ّبی اصلی (الف

 (هَرد2)یبختِ ّبی کٌبری (ة

 

 (نمره1)به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید(5

  در دٍازدِّ ًقص دارًذ کذام است؟ریس ضذى چرثی ّبدٍعبهلی کِ در - 

 (ة     (الف

 ضجکِ ای از یبختِ ّبی عصجی در کذام الیِ ّبی لَلِ گَارش ٍجَد دارد؟-

 (ة     (الف

 

 (نمره1: )پاسخ کوتاه دهید(6

 .ثبفت پَضطی هجبری ّبدی در دستگبُ تٌفس از ایي ًَع است  (الف

 .آًسیوی در گَیچِ ّبی قرهس کِ هَجت ترکیت کرثي دی اکسیذ ٍ آة هی ضَد(ة

 علت هسوَهیت در یک اتبق در ٌّگبم سَخت ًبقص زغبل چیست؟(ج

 ثیطتریي هقذار کرثي دی اکسیذ ثِ چِ صَرت در خَى حول هی ضَد؟ (د
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 (نمره1.)پاسخ کوتاه دهید(7

 در ثبزدّن عویق ، چِ عَاهلی ثِ کبّش حجن قفسِ سیٌِ کوک هی کٌذ؟(الف 

1        )2) 

 .است.............................ٍ در سیبّرگ ششی.......................... ًَع خَى در سرخرگ ششی (ة

 

 (نمره5/1)پاسخ کوتاه دهید(8

 دریچِ ای کِ ثیي دّلیسراست ٍ ثطي راست قراردارد؟(الف

 خَى سیبّرگ اکلیلی ثِ کجب هی ریسد؟(ة

 . عول کٌذیک تَدُ ی یبختِ ای ٍاحذعبهلی کِ هَجت هی شَد قلت ثِ صَرت  (ج

 علت صذای دٍم قلت ؟(د

 دّلیسی؟- هحل گرُ سیٌَسی  (ُ

 هذت زهبى استراحت ثطي ّب در یک چرحِ ضرثبى قلت؟  (ٍ

 

 (نمره5/1.)پاسخ کوتاه دهید(9

 .است..........................................................................ٍظیفِ اصلی لٌف (الف

 .است ........................................هَیرگ ّب در کجذ ٍ هغس قرهس استخَاى از ًَع هَیرگ ّبی  (ة

 .احسبس هی شَد....................... تغییر حجن سرخرگ ّب ثِ صَرت هَجی در طَل سرخرگ ّب پیش هی رٍد ثِ صَرت (ج

 .هی شَد......................................  افسایش فشبر درٍى سیبّرگ ّب هَجت ایجبد ثیوبری (د

آًْب هی شَد ٍ هیساى جریبى خَى در سرخرگ ّبی کَچک را ........................افسایش کرثي دی اکسیذ در خَى سرخرگ ّبی کَچک ، هَجت  (ُ

 .هی دّذ............................ 

 ثیشتر حجن خَى ثذى اًسبى در کجب قراردارد؟ (ٍ

 

 (نمره1)در مورد خون به سواالت زیر پاسخ دهید؟(10

 پرٍتئیٌی کِ در اًعقبد خَى ًقش دارد؟ (الف

 دٍ هبدُ ای کِ عالٍُ ثر ٍجَد آّي ثرای سبختِ شذى گلجَل ّبی قرهس در هغس استخَاى الزم است؟ (ة

 گلجَل سفیذی کِ ّستِ یک قسوتی لَثیبیی شکل ٍ سیتَپالسن ثذٍى داًِ دارد؟ ( ج

 

 (نمره1.)درمورد کلیه ها به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید(11

 (هَرد2)عَاهل حفبظت کٌٌذُ از کلیِ ّب کذام است ؟ (الف 

 طرز قرارگرفتي ّرم ّب در کلیِ ّب چگًَِ است؟ (ة

 .از کلیِ ّب ثِ هثبًِ هٌتقل هی شَد.......................... ادرار از طریق لَلِ ّبی (ج

 

 (نمره1)فرایندهای تشکیل ادرار شامل سه مرحله است سه مرحله را نام ببرید؟ (12

1     )2    )3) 

     در کذام یک از هراحل ثبال ، هَاد ثراسبس اًذازُ ٍ ثذٍى اًتخبة عجَر هی کٌذ؟

 

 

 

 

 



 (نمره1)در مورد ملخ به سواالت زیر پاسخ دهید(13

 دس دستگاُ گَاسش هلخ ، اٍلیي قسوتی کِ غزا دس آى رخیشُ ٍ ًشم هی ضَد چیست؟(الف

 .است............................ساصٍکاس تٌفسی دس هلخ اص ًَع تٌفس  (ب

 .ٍجَد داسد کِ دس آى هَیشگ ٍجَد ًذاسد.............................. دس هلخ ، ساهاًِ گشدش هَاد  (ج

 .ٍاسد سٍدُ هی ضَد..................................................... هَاد دفعی ًیتشٍطى داس اص طشیق  (د

 

 ( نمره 1.)در مورد یاخته های گیاهی به سواالت زیر پاسخ دهید(14

 .است............................. دیَاسُ یاختِ ای ، دس بافت ّای صًذُ گیاُ دس بشگیشًذُ ی  (الف

 .ًام داسد....................... هٌاطقی اص دیَاسُ یاختِ کِ ًاصک هاًذُ است ٍ پالسوَدسن ّا دس آى هٌاطق بِ فشاٍاًی ٍجَد داسد (ب

 کذام الیِ دیَاسُ یاختِ هاًع سضذ یاختِ هی ضَد؟ (ج

 .یابذ حجن ٍاکَئَل افضایص هی یابذ ٍ پشٍتَپالست بِ دیَاسُ فطاس هی آٍسد...............................اگش فطاس اسوضی پشٍتَپالست ًسبت بِ هحیط (د

 

 (نمره5/2.)در مورد گیاهان نهاندانه به سواالت زیر پاسخ دهید(15

 .اًَاع بافت ّا دس ساهاًِ ی بافت صهیٌِ ای گیاّاى ًْاى داًِ سا ًام ببشیذ(الف

1    )2    )3) 

ٍ .....................................تطکیل هی ضَد کِ بِ سوت داخل .................................................................. کاهبیَم چَب پٌبِ ساص دس گیاّاى دٍلپِ ای دس (ب

 .سا هی ساصد....................................... بِ سوت خاسج 

 .، باکتشی ّایی ّستٌذ کِ دس تثبیت ًیتشٍطى ًقص داسًذ.............................. ٍ.....................دًٍَع باکتشی  (ج

 .جزب هی کٌٌذ..................................... ٍ...................................................گیاّاى، بیطتش ًیتشٍطى هَسد ًیاص خَد سا بِ صَست یَى ّای ( د

 

 (نمره2.)با توجه به شکل به سواالت زیر پاسخ دهید(16

 .قسوت ّای هطخص ضذُ سا ًاهگزاسی کٌیذ- 

 (د(    ج(    ب    (الف

 دسکذام قسوت ، ًَاس کاسپاسی ٍجَد داسد؟- 

  ، اص دیَاسُ ی داسای چَب پٌبِ عبَس ًوی کٌذ؟اًتقال هَاد دس عشض سیطِکذام سٍش -
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 نام و نام خانوادگی :
 باسمه تعالی

 اداره کل آموزش و پرورش استان گیالن

 رشت 2مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 

 دبیرستان غیردولتی اندیشه های شریف

 )دوره دوم(

 دوم خردادنوبت 

۱۴۰۱ 

 تجربی  رشته :               دهم   پایه تحصیلی :  محل مهر آموزشگاه

 نرگس کالس :
  ۱6/۰3/۱۴۰۱ تاریخ امتحان :

 دقیقه  ۸۰     مدت امتحان :  زیست شناسی  سواالت درس :

 نمره پس از تجدید نظر :                     نام ونام خانوادگی دبیر و امضا :                                       نمره با عدد :                     نمره با حروف :       

ف
دی

ر
 

 بارم سواالت

۱ 

 مشخص کنید. بدون ذکر دلیل  درستی یا نادرستی جمالت زیر را 

لفف    افف    ا ا دففک م  تففواد ت اففود   کففه  کففی خ ک ر کففک خ  فف  اد ل افف   تت کففد  ففهاز  یففااک  هفف تم ه یففام  فف تر  فف کاهز  هفف ز ست کود

 اازاتش تم دهاک.

    قش دا د.  کن تحکط داالملکپ س اود د  گوا ش خ خ خد چه م ه   د آ زتم  ب  صتها    

 حب  ک ه  اقط  د صو ت ککید ه ز حب   م د  ا اه ز   تژ  تب دلد از دتکه تم  و ک.ج  

 د  پالکی ه  قطد ت سلولم  م   گ خ  کخن هیاد از هیااک کد د خن اود دا د ه ز کوچک په اس کهککب ت اد ل دا  ک. 

    سجذب اسی. هم جهی   د  کلکد ه  که ح ه  

  تک ت ااد گک هم ا کا ه خاکوئول اازاتش تم ت  ک.خ  د  پالسمولکز 

۱.۵ 

2 
 ۰.۵ علم زیست شناسی قادر به بررسی چه ساختارها و یا فرایندهایی است؟ 

3 
 ۰.۵ برگشت اسید معده) ریفالکس( را توضیح دهید.

۴ 

 مورد صحیح را از داخل پرانتز انتخاب کنید.

  خده   -تدکه -تهز -)  ز چاک التد اسی؟  ای پو شم ککاتکک ال   

 ایتولکپکک   -آتکاواسکک -کلیاهخل -خجود دا د؟ )گلک وژن ایتهب  د  س اا   ککاتکک عاصه 

لفژز -خست فول -تکاوکاک ز )ج  سفاا ه گ تفم گکه فک خ  -د قفها   هفم  کفد  خز  شف کر  فکه  هف تم ک یفد  سفمم  اس کک  فب د آ کخپال

 اد خ که ح آ ه   د ا  ج اس سلول  قش دا د. د   یاد  اکز تو

 لاتوسکی   -تو وسکی -  سخاکر -ه  تاشأ کش کر ککاتکک     قکد تات خت اسی؟ ) وکهخاکر

 گلو ولکن   -اکبهتاوژن -د  ا دق د اون  قش دا د؟ )آلبوتکن )او  ب  خ  ککاتکک اس پهخکئکن ه ز پالسم 

 تر  د  که ح تم کااک.  -آ شش -کلکد -تحلول  مک  یک   غلکظ  ا  د ) خدهس  غکه  اسی  خده از د  ت هک ن غضهخام  

 گلک وژن   -س ک  س -گلوکز - تبوس؟ )ح  ککاتکک پلم س ک  تک اسی

 جاه     هم دتاه ا کب ط کاا کاام دا  ک. -کلکد -عصبم تهکزز)دساا ه  ت ااد ه ز   ای پو شم توتهگ ه ز ط  

2 

۵ 
 ۰.۵ بنداره های ) اسفنکترها( انتهای راست روده را بنویسید.نوع ماهیچه های 

6 

 مبحث قلب:  در

   ا اش   کحهتک اس دهلکزه   د  طن ه  اس چد طهتقم صو ت تم گکهد؟ ال 

   ا ککم پکش اس پ ت ن ا قب ض  طن ه  خ   سگشی آ ه   د ح لی اساهاحی  ککام توج  وا  قلب ثبی تم  ود؟ ب

۰.۵ 



 

۷ 
 ۱ انواع این رگ ها را فقط نام ببرید. تبادل مواد بین خون و سلول های بدن در کدام رگ ها انجام می شود؟

۸ 
 ۰.۵  گویچه های قرمز بالغ را بنویسید.دو ویژگی 

۹ 

 زیر را تعریف کنید.  موارد 

 ال   هم کوکهتی ) اون  هه 

 ب  پهخکوپالسی

۱ 

۱۰ 

 به سواالت زیر پاسخ دهید. تصویر روبه رو با توجه به 

  د پکتکه از اسی؟چ ال   اتن کصوته ته وط  د

   م   اد ه ز پهخکئکام کد د  اتن کصوته دتکه تم  و ک چکیی؟ب  

 

 

۰.۵ 

۱۱ 
 ۰.۵ کننده از کلیه ها را نام ببرید.دو عامل حفاظت 

۱2 

 در فرایند تشکیل ادرار: 

 اون   قش تهمم دا د؟  pH  ککام تهحلد د  کاظکم ال 

    د تحض خ خد تواد کهاخش  که  د لولد پکچ او ده  زدتک  ککام تهحلد آغ س تم  ود؟ ب

۰.۵ 

۱3 

شههده را  شههخص  هههای م سههمت  اههولیو ق بههرش  سههفندو در  یههه گو شههریح کل بههه ت جههه  با تو

   نامگذاری کنید.

1-.......................................... 

2-.......................................... 

 

 

۰.۵ 

۱۴ 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.  

  پالسی )دتید   ش ساد ذاکهه تم  ود؟ال   د  ککام 

 ب  آ اوسک  کن توجود د   تشد چغاک  قهتز  د  ککام  خش سلول ذاکهه تم  ود؟ 

 ج   دخ تو د اس ختژگم ه ز دتوا ه سلولم  خیاکن  ا  اوتیکک.

۱ 

۱۵ 

 وچه نقشی دارند؟ عده ترشح می شود؟ غدد مهای  یاختههر یک از موارد زیر از کدام 

      ال   پپیکاوژن: 

 ب  ع تر داالم تدکه: 

۱ 

۱6 
 ۰.۵ برای انجام بازدم عمیق کدام ماهیچه ها منقبض می شوند؟

۱۷ 

 با توجه به شبکه هادی قلب به سواالت زیر پاسخ دهید. 

 ال   ککام گهه د  عقب د تچد سد لخام قها  دا د؟ 

 ب  ککام گهه  پکش هاگ اوا که تم  ود؟ 

۰.۵ 



 

۱۸ 

 پرسش های زیر در ارتباط با یک نوع هورمون است. به آن ها پاسخ دهید.

 هورمون تنظیم کننده میزان گلبول های قرمز چه نام دارد؟ الف( 

 ب( این هورمون از چه اندام هایی ترشح می شود؟

 این هورمون روی چه بخشی از بدن اثر می گذارد؟  ج(

 د( اثر این هورمون روی بدن چیست؟

 

۱ 

۱۹ 

 در اتباط با دفع مواد زائد نیتروژن دار در ملخ به پرسش های زیر پاسخ دهید.

 سامانه دفعی متصل به روده در ملخ چه نام دارد؟ الف( 

 دارد؟ب( ماده دفعی که از بدن ملخ دفع می شودو چه نام 

۰.۵ 

2۰ 

شههکیل  هههایی ت خههش  چههه ب سههید از  نههام دارد؟ و بنوی چههه  شههده(  چههوبی  سامانه بافت پوششی در ریشه و ساقه مسن )

 شده است؟

 

۱ 

2۱ 

 است.  علفی مربوط به برش عرضی ریشه زیرشکل های 

 ال   ککاتکک ته وط  د تک گک ه دخلپد اسی؟ 

 تغز  تشد د  ککام تک دتکه تم  ود؟ب  

۰.۵ 

22 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. 

  چد ختژگم ا صم دا  ک؟ه ز آخ ک آ  ش  ت اادال   

 گک ه  چد   تککه تم  ود؟  س ت  د   ای پو شم د  ا کام ه ز جوانب  

 ج  ک تبکوم آخ کس س  کشاه ککام   ای آخ کز  ا تم س سد؟ 

 ه ز تهتیامم  ا  اوتیکک.  ت اادد  تک ختژگم 

 

۱ 

23 

 به سواالت زیر پاسخ دهید.

 ستکاد از گک ه ن د  اساح  م  قش دا د؟  ت ااد ه ز ککام   ای ه زال   

 ب  ک  کشاکه خ اکبه تادلق  د ککام س ت  د   اام گک هم هیااک؟

 ج ککام ت ااد س ت  د   ای پو شم سبزتاد دا د؟

 جهی ک هش کبخکه آب اس ا کام هواتم چد ت ده از که ح تم  ود؟د  اس ت ااد ه ز  خپوسی 

 

۱.۵ 

2۴ 

 در انتقال مواد در عرض ریشه به سواالت زیر پاسخ دهید. 

 ال   خجود  وا  ک سپ  ز د   )آ کخد م  د خن پوسی  ت  ع عبو  آب خ تواد تحلول آن  اس ککام تیکه تم  ود؟ 

 ب  د  ککام تیکه حهکی تواد اس پهخکوپالسی تک سلول  د سلول تج خ  اس  اه پالسمودسم ه سی؟ 

 

۰.۵ 



 

2۵ 

 د  ا کب ط      ر تق  ر  د پهسش ه ز سته پ سخ دهکک.

 شکل مقابل آزمایشی برای اندازه گیری.................... است؛  الف( 

 که در بیشتر گیاهانو در صعود شیره خام نقش ..................... دارد. 

 چگونگی ایجاد این عامل را توضیح دهید. ب(

 

 

 

 

۱ 

 

 سالمت و موفق باشید















بنام خدا 
اداره ی آموزش و پرورش شهرستان دلفان 

 1401 پایه دهم تجربی            دبیرستان فرزانگان خرداد ماه 1سواالت آزمون نوبت دوم درس زیست شناسی 
:                 مدت1401 / 3 / 10: تاریخ برگزاری:                                            نام و نام خانوادگی

 دقیقه 90

بارم سواالت ردیف 

. صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص کنید 1
. به طورکلی علم تجربی، می تواند به همۀ پرسش های ما پاسخ دهد (الف
. استفاده بیش از اندازه از غذاهای آماده، تنش و اضطراب، از علت های برگشت اسید معده اند (ب
. بیشترین مقدار حمل کربن دی اکسید در خون به وسیله هموگلوبین انجام می شود (ج
. مویرگ ها فقط یک الیۀ بافت پوششی همراه با غشای پایه دارند (د

1 

. جمالت زیر را با کلمات مناسب کامل کنید 2
. و سه اسیدچرب تشکیل شده است...................... هر تری گلیسرید از یک مولکول  (الف
. ختم می شود........................ ابتدای رودۀ بزرگ رودۀ کور نام دارد که به  (ب
در شش ها خون،کربن دی اکسید را از دست می دهد و از هوا اکسیژن می گیرد و به خون  (ج

. تبدیل می شود................. 
. می گویند....................... دریچۀ بین دهلیز و بطن چپ را دریچۀ (د

1 

 1گردش خون دستگاه گوارش چه تفاوتی با گردش خون در سایر اندامها دارد؟  3

. بخش های مشخص شده در شکل زیر را نامگذاری کنید 4
 

5/0 

 1در چه مواردی ممکن است از قلب صداهای غیرعادی به گوش برسد؟  5

. جمالت زیر را با انتخاب کلمه مناسب از داخل پرانتز کامل کنید 6
. هدایت میکنند( پایین– باال)دریچه های النه کبوتری در سیاهرگهای دست و پا، خون را به سمت (الف
. دارند( لوله های مالپیگی- نفریدی )حشرات سامانۀ دفعی متصل به روده به نام  (ب
. در تولید طناب و پارچه نیز استفاده می کنند( اسکلرئیدها– فیبرها)از  (ج
. انجام مي شود( آبي–هوایی )تعریق از ساختارهاي ویژه اي به نام روزنه هاي  (د

1 

. اصطالحات زیر را تعریف کنید 7
تعرق ( الن                  د( حجم جاری                 ج( انتشار                ب (الف

2 

سه مورد . انواع مویرگهای موجود در بدن را نام ببرید 8
 

75/0 

. از انواع مختلف گلبولهای سفید چهار مورد را نام ببرید 9
 

1 

محصور بودن هموگلوبین در غشای گویچه های قرمز چه اهمیتی دارد؟  10
 

1 

توضیح دهید چرا افرادی که برنامه کاهش وزن سریع و شدیدبه کار می گیرند ممکن است دچار نارسایی  11
کلیه شوند؟ 

1 

. سه مورد. مراحل فرآیند تشکیل ادرار را نام ببرید 12
 

75/0 

اوره موجود در ادرار در نتیجه تجزیه چه موادی تولید می شود؟ دو مورد  13
 

5/0 

 1. دیواره یاخته ای در سلول گیاهی چه کارهایی را بر عهده دارد؟ ذکر کنید 14



 

. سه مورد. مادۀ زنگی آنتوسیانین در چه محصوالت گیاهی دیده می شود؟ نام ببرید 15
 

75/0 

. در مورد ترکیبات موجود در سلولهای گیاهی به سواالت زیر جواب دهید 16
. از نقش های مثبت ترکیبات پاد اکسنده به دو مورد اشاره کنید (الف
. آلکالوئیدها را در ساختن چه داروهایی بکار می برند؟ ذکر سه مورد (ب

25/1 

این وضع چه . مقدار بافت آوندچوبی در ساقۀ چوبی شده، به مراتب بیشتر از بافت آوند آبکشی است 17
اهمیتی برای گیاه دارد؟ 

1 

 5/0دو مورد . چند نوع مریستم پسین در گیاهان دو لپه ای وجود دارد؟ نام ببرید 18

. شیوه های انتقال مواد درمسیرهای کوتاهدر شکل روبرو را مشخص کنید 19
 

75/0 

. در مورد تغذیه گیاهی به سواالت زیر جواب دهید 20
گیاهان نیتروژن مورد نیاز خود را به چه صورتی دریافت می کنند؟  (الف
گیاه گل ادریسی در چه خاکهایی به رنگ صورتی و در چه خاکهایی به رنگ آبی دیده می شود؟  (ب

25/1 

. نحوه باز شدن روزنه های هوایی گیاهان تحت تاثیر نور را توضیح دهید 21
 

1 

خاکیان - موفق باشید 
 
 
 
 
 
 
 
 

بنام خدا 
 1401        پایه دهم تجربی دبیرستان  فرزانگان        خرداد  1راهنمای تصحیح سواالت درس زیست شناسی 

بارم پاسخها ردیف 

 1صحیح ( غلط                  د( صحیح                         ج( غلط                    ب (الف 1

 1دولختی ( روشن                    د( آپاندیس                   ج( گلیسرول                  ب (الف 2

خوِن بخش هایی از بدن مانند خون لولۀ گوارش به طور مستقیم به قلب برنمی گردد؛ بلکه از راه  3
. سیاهرگ باب، ابتدا به کبد و سپس از راه سیاهرگ های دیگر به قلب می رود

1 

 5/0سرخرگ ششی ( سیاهرگ ششی                ب (الف 4

در برخی بیماری ها به ویژه اختالل در ساختار دریچه ها ،بزرگ شدن قلب یا نقایص مادرزادی مثل  5
. کامل نشدن دیوارۀ میانی حفره های قلب، ممکن استصداهای غیرعادی شنیده شود

1 

 1آبي ( فیبرها                 د( لوله های مالپیگی              ج( باال               ب (الف 6

. انتشار نام دارد( در جهتشیب غلظت)جریان مولکول ها از جای پر غلظت به جای کم غلظت  (الف 7
به مقدار هوایی که در یک دم عادی وارد یا در یک بازدم عادی خارج می شود حجم جاری می  (ب

. گویند
 .الن به منطقه ای گفته می شود که دیوارۀیاخته ای درآنجا نازک مانده است (ج

2 



. خروج آب به صورت بخار از سطح اندام های هوایی گیاه تعرق نامیده می شود (د

 75/0مویرگ های پیوسته، مویر گهای منفذدار، مویرگ های ناپیوسته  8

 1. ذکر چهار مورد کافی است. بازوفیل، ائوزینوفیل، مونوسیت، نوتروفیل، لنفوسیت 9

اگر درون گویچه های قرمز نبودند، فشار اسمزی خون باال می . هموگلوبین می تواند در آب حل شود 10
. رفت یا هموگلوبین در پالسما تجزیه و دفع می شد

1 

در . تحلیل بیش از حد چربی اطراف کلیه ممکن است سبب افتادگی کلیه و تا خوردگی میزنای شود 11
اینصورت،فرد با خطر بسته شدن میزنای و عدم تخلیۀ مناسب ادرار از کلیه روبه رو می شود که 

. درنهایت به نارسایی کلیه خواهد انجامید

1 

 75/0تراوش،بازجذب و ترشح  12

 5/0آمینو اسیدها و آمونیاک  13

حفظ شکل و استحکام یاخته ها و در نتیجه استحکام پیکر گیاه،کنترل تبادل مواد بین یاخته ها و جلوگیری  14
. از ورود عوامل بیماری زا؛ از کارهای دیوارۀیاخته ای است

1 

آنتوسیانین در ریشۀ چغندر قرمز، کلم بنفش و میوه هایی مانند پرتقال توسرخ، به مقدار فراوانی وجود  15
. دارد

75/0 

. ترکیبات پاُداکسنده در پیشگیری از سرطان و بهبود کارکرد مغز و اندامهای دیگر نقش مثبتی دارند (الف 16
5/0 
 75/0. در ساختن داروهایی مانند مسکّنها،آرام بخشها و داروهای ضد سرطان بکار می برند (ب

25/1 

برای به گردش درآمدن آب در گیاه، همیشه حجم . نقش آب در گیاه از مواد ساخته شده، بیشتر است 17
. بنابراین، گیاه به آوندهای چوبي بیشتر از آوندهای آبكشي، نیاز دارد. عظیمي از آب، تبخیر میشود

. همچنین، بخش عمدة گیاه، توانایي غذاسازی را دارد

1 

.  و کامبیوم چو بپنبه ساز (آوندساز)کامبیوم چوب آبکش  18
 
 

5/0 

 75/0مسیر عرض غشایی ( مسیر سیمپالستی                ج( مسیر آپوپالستی            ب (الف 19

 5/0به صورت یون آمونیوم یا نیترات   (الف 20
 75/0.  در خاک های خنثی و قلیایی صورتی رنگ هستند و در خاک های اسیدی آبی رنگ می شوند (ب

25/1 

در یاختۀ نگهبان،فشار اسمزی یاخته هارا افزایش می -Clو + Kنور با تحریک انباشت ساکارز و یونهای  21
در نتیجه، یاخته ها . دهد و آب از یاخته های مجاور به یاخته های نگهبان روزنه وارد می شود

. دچارتورژسانس شده و به علت ساختارویژۀ آنها، روزنه باز می شود

1 

 



 بنام خدا

 خرد پایه دهم تجربی دبیرستان 1شناسیسواالت آزمون نوبت دوم درس زیست

 دقیقه 85مدت امتحان:                 نام و نام خانوادگی:                             تاریخ برگزاری: 

 بارم سواالت  ردیف

 صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص کنید 1

باعث ، گرید جاندار را به بدن جانداران کی یژنهاالف( در مهندسی ژنتیک با انتقال 

 .شودیم گریجاندار به جانداران د کیاز  یصفات ایانتقال صفت 

گوارش بطور مستقیم به قلب  هاندامهای دیگر بدن، خونِ بخشهایی از لول ب( همانند

 .گرددبرمی

مسافت حبابکها و مویرگهای اطراف آن ج( مشترک بودن غشای پایه بافت پوششی 

 .است اندهانتشار گازها به حداقل ممکن رس

ی قلب نقش مهمی در باز و بسته شدن هاچهیدرساختار در رفتهبکار  یاچهیبافت ماهد( 

 آنها دارد.

1 

 جمالت زیر را با کلمات مناسب کامل کنید: 2

 دارد. ی....................... آن بستگ زانیخدمات هر بوم سازگان به م زانیمالف( 

  ۀطرفکی انیو امکان جر ردیگی..........، شکل م.............. لیلوله گوارش در اثر تشکب( 

 کند.یغذا را فراهم م

   توانست ارتباط دستگاه تنفس یممکن شد که آدم یتنفس، زمان ندیفرا تیدرک اهمج( 

 .ابدی.... را ب........و .......

 .......... همراه است.دوم قلب )تاک( که واضح و کوتاهتر با ............. یصداد( 

1 

 .جمالت زیر را بخوانید و کلمه مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کنید  3

 اهرگیمنفذ بزرگ س ریراست و ز زیدهل یپشت ۀوارید در یزیدهل -ی نوسیگره سالف( 

 قرار دارد. (نیزبر –)زیرین 

را در بر  هیهر کل ه،یبه نام کپسول کل پوششی( –ی وندیپ) از جنس بافت یاپردهب( 

 .گرفته است

 رهیذخ (سهیرنگ د - واکوئول)است که در  یرنگ باتیاز ترک یکی نیانیآنتوسج( 

 شود.یم

 ومیزوبیر)به نام  تروژنین ۀکنند تیتثبیباکتر ینوع واران پروانه ۀریت اهانیگ ۀشیدر رد( 

 .کندیم یزندگسیانوباکتری(   –

1 

 ادامه سواالت در صفحه بعد



 بارم سواالت  ردیف

 اصطالحات زیر را تعریف کنید: 4

 الف( جمعیت

  جذبب(  

      مرده یهواج(   

 یاحجم ضربه د( 

2 

 های تشکیل دهنده دیوارۀ لوله گوارش را نام ببرید. چهار موردالیه 5

 
 

1 

؟ با باشندسرخرگ و سیاهرگ می« ب»و « الف»در تصویر زیر کدامیک از رگهای  6

ذکر  دلیل.

 

 

 

 

 

 

 

                 

 الف                                                           ب               

1 

 .نوع دستگاه گردش مواد در جانوران زیر را مشخص کنید 7

 اسفنجج(                          ملخب(                    ایپالنارالف( 

75/0 

 شود؟ صورت عرق کردن براثر ورزش در تابستان از مقدار ادرار کاسته میچرا در  8

 

75/0 

 .کندتوضیح دهید کاهش وزن سریع و شدید چه مشکالتی برای کلیه فرد ایجاد می 9

 

 

25/1  

در نظر گرفته شده  یساز وکارچه باشد  ادیز یبه حدکاف یفشارِ تراوش نکهیا یبرا 10

 ؟است

25/0 



 مورد. 2دفع نمک اضافه در چه جاندارانی وجود دارد؟ ذکر غدد نمکی جهت  11

 

5/0 

 .های گیاهی به سواالت زیر جواب دهیدای در یاختهدیواره یاختهمورد در  12

 نمی شود؟ رشد پروتوپالستالف( چرا دیواره نخستین مانع 

 

 باشد؟های دیواره پسین چگونه میهای سلولزی در الیهب( نحوه قرار گیری رشته

 

25/1 

ساز به سمت داخل و بیرون چه بافتهایی تولید  کامبیوم آوند  یادو لپه اهانیدر گ 13

 کند؟می

5/0 

اضافه  Bرا مشخص کنید )یک مورد در ستون  Bو  Aموارد مرتبط به هم در دو ستون  14

 باشد.می

 

 

 

 

 

 

A B 

 دهایآلکالوئالف(  دیواره یاخته ای -1

 ب( آنتوسیانین پارچه -2

 ج( پکتین کلم بنفش -3     

 د( پروتوپالست مسّکن -4    

 و( فیبر 

1 

 ؟شودیم جادیبه نام عدسک ا یمناطق راپوستیدر پتوضیح دهید چرا  15

 

 

1 

 های غار مانند برگهای گیاه خرزهره دارای چه نقشی هستند؟کُرکهای موجود در روزنه 16

 

 

75/0 

تامین نیتروژن مورد نیاز گیاهان از خاک کدام باکتریها نقش دارند؟ نام ببرید. در فرآیند  17

 سه مورد

75/0 

چرا با وجود فراوان بودن فسفات در خاک غالبا برای گیاهان غیر قابل دسترس است؟ و  18

 کنند؟ گیاهان چگونه این مشکل را  جبران می

 

75/0 

 استفاده از گیاهان ذکر کنید.مثالی در مورد بهبود کیفیت خاک با  19

 

1 



 

. دهدیرا نشان م شهیکوتاه در عرض ر یرهایانتقال مواد در مس یهاوهیش ریز ریتصو 20

 ریشده در تصو یشماره گذار یرهاینوع مس

  .دیرا مشخص کن

 

 

   

                (1    ) 

                                

75/0 

 کند؟ویژگیهای کدام گیاه را بیان میجمله زیر  21

 ."است شهیکند که فاقد ریم دیتول یرنگ زرد ای ینارنج ۀساق اهیگ نیا" 

 ج( گیاه سس              د( گونرا               زیگل جالالف( آزوال             ب( 

25/0 

 در مورد گیاهان حشره خوار به سواالت زیر جواب دهید. 22

 کنندالف( این گیاهان در چه مناطقی زندگی می

 شود؟شکار و گوارش حشرات توسط کدام بخش این گیاهان انجام میب( 

 را نام ببرید. دیرویمشمال کشور  یتاالبهاج( یک نمونه از این گیاهان که در 

75/0 

های نگهبان روزنه باعث افزایش در گیاهان نور با تحریک انباشت چه موادی در یاخته 23

 . سه مورد.شود؟ نام ببریدباز شدن روزنه میهای نگهبان و فشار اسمزی یاخته

 

 

 

75/0 

 موفق باشید

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بنام خدا

پایه  1شناسیراهنمای تصحیح سواالت آزمون نوبت دوم زیست

 خرددهم تجربی دبیرستان 

 بارم پاسخ ردیف

 1 الف( صحیح         ب( غلط          ج( صحیح            د( غلط 1

                                                          مخرجب(                                     دکنندگانیتولالف(  2

 ینیس یها چهیدر بسته شدند(                                      گردش خونج( 

1 

 1 ومیزوبیرد(               واکوئولج(                یوندیپب(               نیزبرالف(  3

را به  تیجمع کیکنند، یم یخاص زندگ یگونه که در زمان و مکان کیافراد الف(  4

 آورند.یوجود م

 بدن، جذب نام دارد. یداخل طیورود مواد به محب( 

 یاماند و به بخش مبادلهیدستگاه تنفس م یدر بخش هاد یدم یاز هوا یبخشج( 

 .ندیگویمرده م یاست، هوا تریل یلیم 150هوا که درحدود  نیرسد. به ا ینم

شود،  یبطن خارج و وارد سرخرگ م کیاز  یکه در هر انقباض بطن یحجمِ خوند( 

 شود. یم دهینامی احجم ضربه

2 

 1 یو مخاط یمخاط ریز ،یا چهیماه ،یرونیب یۀال 5



 شتریسرخرگها ب دری وندیو پ یاهچیماه یۀضخامت الباشد. سرخرگ می« ب»و « الف» 6

 تر وداخل آنها گسترده ۀتر دارند و حفرنازک یاهوارید هااهرگیس که یدر حال است

طرفه کیرا  خون دارند که جهت حرکت ییهاچهیها دراهرگیاز س یاریبس است. شتریب

 .کنندیم

1 

 75/0 گردش آب ۀسامانج(                گردش باز ۀسامانب(              یگوارش ۀحفرالف(  7

مقدار ادرار را  نیبنابرا و 25/0 دهدیعرق کردن، آب از دست م ۀجیچون بدن در نت 8

 25/0 تا آب از دست رفته را جبران کند. 25/0 دهدیکاهش م

75/0 

و تا  هیکلی ممکن است سبب افتادگ 25/0، هیکل اطراف یاز حد چرب شیب لیتحل 9

و  25/0 یزنایبا خطر بسته شدن م فرد صورت، نیدر ا25/0شود.  یزنایم یخوردگ

 هیکل ییبه نارسا تینها که در شودیروبه رو م 25/0 هیادرار از کل مناسبیۀ عدم تخل

 25/0 .دیخواهد انجام

25/1 

 25/0 .از قطر سرخرگ وابران است شتریب قطر سرخرگ آوران 10

 5/0 یابانیو ب ییایخزندگان و پرندگان در 11

 در صفحه بعد هاادامه پاسخ

 بنام خدا

 خردپایه دهم تجربی دبیرستان  1شناسیراهنمای تصحیح سواالت آزمون نوبت دوم زیست

 بارم پاسخ ردیف

اضافه  و و همراه با رشد پروتوپالست 25/0 گسترش و کشش دارد تیقابل رایزالف(  12

  5/0 .ابدی یم شیافزا زیآن ن ۀانداز واره،ید ۀسازند باتیشدن ترک

 هیزاو گرید یۀو با ال یبا هم مواز نیپس وارهیاز د هیهر ال دری سلولز یهارشتهب( 

 5/0 دارند.

25/1 

 رونیرا به سمت ب نیآبکش پس یرا به سمت داخل و آوندها نیچوبِ پس یآوندها 13

 کندیم دیتول

5/0 

 1 و )الف( 4و )ب(؛  3و )و(؛  2و )ج(؛    1 14

 نفوذ زینسبت به گازها ن شده،ی اچوب پنبه یهااختهیبه علت داشتن  راپوستیپزیرا  15

 ازین ژنیاکس زنده ماندن به یاند و براآن زنده ریز یکه بافتها یاست، در حال ریناپذ

 .دارند

1 

 جادیدر اطراف روزنه ها ا یدام انداختن رطوبت هوا، اتمسفر مرطوب به کرکها با نیا 16

 .شوندیآب از برگ م از شیکنند و مانع خروج بیم

75/0 

 75/0 ساز تراتین یهایباکتر، ساز اکیآمون یهایباکتر، تروژنین ۀکنند تیتثب یهایباکتر 17



 یخاک بطور محکم یمعدن باتیترک یاست که فسفات به بعض نیا ل،یاز دال یکی 18

 ای و ها شهیاز ر یگسترده تر ۀجبران، شبک یبرا اهانیگ یبرخ 25/0 شود. یمتصل م

 5/0 دهد. یم شیکه جذب را افزا کنندیم جادیا شتریب ۀتار کشند یدارا یها شهیر

75/0 

 یخاک م ی، موجب کاهش شور25/0 نمکها ۀریبا جذب و ذخ زین اهانیگ یبعض 19

توان باعث  یم یدرپ یدر چند سال پ اهانیگ نیکاشت و برداشت ا با 25/0.شوند

 5/0 آن شد. تیفیک خاک و بهبود یکاهش شور

1 

 75/0 ییعرض غشا ریمس( 3؛ )یمپالستیس ریمس( 2؛ ) یآپوپالست ریمس (1) 20

 25/0 گزینه )ج( یا گیاه سس 21

 75/0 واش هتوبرب( برگ            ج(        25/0 رندیفق تروژنین که از نظر یمناطقالف(  22

 Cl- ،K+ 75/0، ساکارز 23

 پایان
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 خانوادگی: نام و نام
 باسمه تعالی 

 اداره کل آموزش و پرورش استان گیالن

 رشت 2مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 

 های شریفدبیرستان غیردولتی اندیشه

 )دوره دوم( 

 1401خرداد ماه   دومنوبت 

 محل مهر آموزشگاه
 علوم تجربی  رشته:               دهم پایه تحصیلی:

  کالس:
 1۶/03/1401 امتحان:تاریخ 

 دقیقه  ۹0 مدت امتحان: (1شناسی )زیست سواالت درس:

 نمره پس از تجدید نظر:                                      نمره با عدد:                     نمره با حروف:                   خانوادگی دبیر و امضا:                      نام نام و

ف 
دی

ر
 

 بارم  سواالت 

 .(ستین حات ی به نوشتن توض یازی. )ندیمشخص کن  لی« را بدون ذکر دلدجمالت »الف« تا » ینادرست  ای یدرست 1

 )..........(   دهند. خوار به دلیل شکار و گوارش جانوران کوچک، فتوسنتز انجام نمی گیاهان حشره  ( الف

 )..........(  . فرایند بازجذب، همیشه به انرژی زیستی نیاز استدر  (ب 

 )..........(   سازد. می ی، مقدار آوند چوبی بیشتری نسبت به آوند آبکش کامبیوم آوندساز (پ 

 )..........(  های کالژن از بافت پیوندی سست بیشتر است.  در بافت پیوندی متراکم، میزان رشته  (ت 

 )..........(  ابتدای نفرون )گردیزه( که شبیه قیف است، لگنچه نام دارد.  (ث 

 )..........( خواران است. نقش آلکالوئیدهای گیاهی، دفاع از گیاهان در برابر علف  (ج 

 )..........(   دهد. ها را افزایش می های کوچک، میزان جریان خون در آن اکسید با گشاد کردن سرخرگ دی  افزایش کربن (چ 

 )..........(  کنند. گیرند و همراه با ادرار از بدن دفع می ها، آمونیاک را از خون میکلیه  (ح 

 )..........(  توان نام برد. ، کلسترول را می کالنشیم ی های زنده ی غشای سلولاز اجزای سازنده خ(

 )..........( کند. های الزم برای گوارش انواع مواد را تولید می ی لوزالمعده )پانکراس(، آنزیم شیره  د(

۵ /2 

 .   دیو کامل ده قی« پاسخ دقث شده، به سواالت »الف« تا »با توجه به شکل ارائه   2

 ؟دهدرا نمایش می   یاهیکدام اندام گ برش عرضی( 2) یشماره  ( الف

.............................. 

 است.(  ی)ذکر شماره الزام لپه است؟ کدام شماره مربوط به نوعی گیاه دو (ب 

.............................. 

 است؟ چرا؟ ن یپس  یهاستم یمر تیحاصل فعال  (،2ی )شماره قطر    شی افزا ایآ (پ 

.............................. 

 توان استفاده کرد؟ ای می آمیزی آوندهای چوبی، از چه ماده برای رنگ  (ت 

.............................. 

 است.(  ی)ذکر شماره الزامتوانند به نگهبان روزنه تمایز یابند؟  های روپوست می ، سلولهای گیاهیاندام  یک از این  در کدام ث(

.............................. 

۵ /1 
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عبارات   3 از  یک  هر  زیر  کدام   «ج »  تا»الف«  در جدول  توضیحات  به  از  دارد؟  «F»  تا«  A»یک  با خط   ارتباط  را  مرتبط  به    )عبارات 

 .( دینکنوصل  توضیحات 

 توضیحات  عبارات 

 حفظ فشار اسمزی   . A الف( پالکت )..........( 

 زا مبارزه با عوامل بیماری  . B ب( کلیه )..........( 

 های مگاکاریوسیتقطعاتی از سلول  . C پ( گلوبولین )..........(

 های قرمز  ی تولید گویچهکنندهترشح هورمون تنظیم  . D طحال )..........(  ت(

 انعقاد خون . E آلبومین )..........(  ث(

 دیدههای خونی آسیبتخریب سلول . F فیبرینوژن )..........(  ج(

 

۵ /1 

 . دیکن فی اصطالحات »الف« تا »پ« را به طور کامل تعر 4

 پیراپوست )پریدرم(.  ( الف

.............................. 

 موسین.  (ب 

.............................. 

 . تعرق (پ 

.............................. 

۵ /1 

 .(ستین حات یبه نوشتن توض یاز ی. )ندی« را با عبارات مناسب کامل کندجمالت »الف« تا » یخال یجاها ۵

   تشکیل شده است. ..............................  ساکاریدی به نام پلی ی میانی از تیغه ( الف

   راه موثرتری برای بیرون راندن مواد خارجی است. ..............................  ی دخانیات،کنندهدر افراد مصرف  (ب 

 شود.در عرض ریشه می ........ ...................... مسیر  یا مضر مواد محلولنوار کاسپاری، مانع از عبور  (پ 

 آورند. را به وجود می  .............................. های گوناگونی که با هم تعامل دارند، یک یابی حیات، جمعیتدر سطوح سازمان  ت(

 .............................. است. تنفس در حشراتی مانند ملخ، از نوع (ث 

  شوند. ایجاد می .............................. ندی به نام ذرات غیرآلی خاک، طی فرای (ج 

 است...............................  ی اندامک ریبوزوم )رناتن(، ساختنوظیفه  ، در یک سلول جانوری (چ 

 کند. می های محیطی، حفظ ، مریستم نزدیک به نوک ریشه را در برابر آسیب( .............................. ح 

 شود. وارد دوازدهه می  ..............................  یکیموس با عبور از بنداره  (خ 

 کنند. ی پرورده کمک میبه آوندهای آبکش در ترابری شیره  .............................. های دانگان، سلول در نهان  د(

۵ /2 
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 .  دیده و کامل قی»الف« تا »پ« پاسخ دقبا توجه به شکل ارائه شده، به سواالت  ۶

 .............................. متعلق به کدام نوع بافت است؟ اخته،ی نیا ( الف

 ..............................یک مورد را بنویسید. بافت،  ن یا ف یاز وظا (ب 

 ببرید. ی نخستین این سلول، دو مورد را نام  های دیواره از ویژگی  (پ 

 ..............................و  .............................. 

1 

 . دیو کامل ده یبه سواالت »الف« تا »ت« پاسخ علم ۷

 دهند؟های خود را از دست می های قرمز، هسته و بیشتر اندامک چرا در انسان و بسیاری از پستانداران، گویچه  ( الف

.............................. 

 روپوست ریشه، پوستک ندارد؟( چرا  ب 

.............................. 

 اند؟ های عمقی هر اندام قرار گرفته های بدن، در قسمت چرا بیشتر سرخرگ  (پ 

.............................. 

 گیرد؟می ی مثانه به صورت غیرارادی صورت چرا در نوزادان، تخلیه  (ت 

.............................. 

2 

 .(ستین  حات یبه نوشتن توض یاز ی. )ندیخط بکش  هات مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کرده و دور آن ا« عبارردر جمالت »الف« تا » ۸

 شود.پالست( ذخیره می  -آنتوسیانین، یکی از ترکیبات رنگی است که در )واکوئول ( الف

 شود.، سبب افزایش ترشح پپسینوژن می (گاسترین  -سکرتین )  هورمون (ب 

 کند.ی سینه کمک می خارجی( به کاهش حجم قفسه -ای )داخلی دندههای بین در بازدم عمیق، انقباض ماهیچه (پ 

 کند. ها را محدود می عبور پروتئین ، (ناپیوسته -منفذدار ) هایی ضخیم مویرگ غشای پایه  (ت 

 توانایی تولید آمونیوم دارند.  ،(سازآمونیاک  -سازنیترات ) هایی نیتروژن همانند باکتری کنندههای تثبیت ی باکتر (ث 

 سازد. ای را می ی مویرگی دورلوله خورده، شبکه های پیچ وابران( در اطراف لوله  -سرخرگ )آوران ( ج 

 . دهدرخ می ( کروکودیل -قورباغه)  های قلب، درجدایی کامل بطن  (چ 

 توانند تنگ و گشاد شوند. به علت نداشتن غضروف، می ( هانایژک  -هانایژه ) (ح 

 کنند. آلی(، مواد معدنی را به آهستگی آزاد می  -زیستی ) خ( کودهای

 است.  دان(چینه -)سنگدان  ترین بخشخوار، حجیم ی دانه ی گوارش پرنده در لوله  د(

 شود.های گیاهی، سبب ایجاد فاصله بین دیواره و پروتوپالست می تورژسانس( در سلول -حالت )پالسمولیز  ذ(

 مخروط سرخرگی( وجود دارد.  -در قلب ماهی قبل از دهلیز، )سینوس سیاهرگی  ر( 

3 
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)نیازی به نوشتن    . دیده  قیاست، به سواالت »الف« تا »ت« پاسخ دقبخشی از یک نوار قلب  با توجه به شکل ارائه شده که مربوط به   ۹

  توضیحات نیست.(

  است.(   ی )ذکر شماره الزامشود؟  در کدام نقطه شنیده می  تاکصدای    ( الف

.............................. 

 ی ضربان قلب در حال وقوع است؟ ی چرخه کدام مرحله (، 3) یزمان ثبت نقطه در   (ب 

.............................. 

 .............................. است.( ی)ذکر شماره الزامشوند؟  لختی بسته میهای دولختی و سه در کدام نقطه، دریچه  (پ 

 ..............................  است.( ی )ذکر شماره الزام افتد؟شروع انقباض دهلیزها در کدام نقطه اتفاق می  (ت 

1 

 . دیده قی « پاسخ دقپ ، به سواالت »الف« تا »ی پرورده در گیاهانچگونگی حرکت شیرهدر ارتباط با  10

 .............................. ؟ترین محل منبع در گیاهان کجاستمهم  ( الف

 شوند؟های آبکش میمحل منبع وارد سلولدر هنگام بارگیری آبکشی، قند و مواد آلی به چه روشی از  (ب 

.............................. 

 ها استفاده کرد. توان از شته ی پرورده، می شیره .............................. و  .............................. برای تعیین  (پ 

1 

 .( ستین حات یبه نوشتن توض  یازی. )ندیده ق ی« پاسخ کوتاه و دقدبه سواالت »الف« تا » 11

 ..............................در پرندگان دریایی، نمک اضافی از طریق چه ساختاری دفع خواهد شد؟  ( الف

 .............................. ؟شودی تعریق از طریق کدام ساختارهای گیاهی انجام می پدیده (ب 

 .............................. دارد؟ یخون نقش مهم pH میمرحله در تنظکدام ، ادرار  لیتشک  ندیدر فرا (پ 

 .............................. گونرا چه نام دارد؟ اهیبا گ ستیهمز ی باکتر (ت 

 ..............................شود؟ مزه در اثر عدم ترشح کدام هورمون، ایجاد میبیماری دیابت بی  (ث 

 ..............................محلی که برگ به ساقه یا شاخه متصل است، چه نام دارد؟  (ج 

 ..............................  از نظر طول بلندتر است؟ یم یکدام نوع سلول اسکلرانش  (چ 

 .............................. شوند؟چه رنگی می  های قلیاییهای گیاه ادریسی در خاک گل ح(

 ..............................های سفید است؟ های تیره، ویژگی کدام گروه از گویچهی دو قسمتی روی هم افتاده و وجود دانه هسته خ(

 ..............................درختان حرا برای مقابله با کمبود اکسیژن، دارای چه ساختاری هستند؟  د(

۵ /2 

 ...« دیمهربان، موفق باش   ی»در پناه خدا

 کُردکندی  پروین امینی دبیر: 
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 های شریف دبیرستان غیردولتی اندیشه 

 ( ۱شناسی ) زیست  آزمون 

 ۱۴۰۱نوبت دوم خرداد ماه  

 بارم  پاسخ سواالت  ردیف 

 فتوسنتزکننده هستند.   ،خوارشرهگیاهان ح  (۰/ ۲۵درست. )نا الف(  ۱

 تواند غیرفعال باشد. بازجذب می ( ۰/ ۲۵نادرست. )  ب(

  (۰/ ۲۵)  درست.  پ(

 (۰/ ۲۵درست. )  ت(

 بومن است. ، کپسول ابتدای نفرون (۰/ ۲۵درست. ) نا ث(

 ( ۰/ ۲۵)  درست.  ج(

 ( ۰/ ۲۵درست. )  چ(

 گیرند. ن می ها، اوره را از خوکلیه  (۰/ ۲۵نادرست. )  ح(

 های گیاهی، کلسترول وجود ندارد. ( در غشای سلول۰/ ۲۵نادرست. )  خ(

 (۰/ ۲۵درست. )  د(

۵ /۲ 

 (  ۰/ ۲۵. )(۱ی )شماره  ب(                                                                (۰/ ۲۵. )یشهر الف(  ۲

 (۰/ ۲۵یستم پسین وجود ندارد. )لپه، مرتکزیرا در گیاهان  (۰/ ۲۵) . خیر پ(

 ( ۰/ ۲۵. )(۱ی )شماره  ث(                                                            (۰/ ۲۵. )آبی متیل ت(

۵ /۱ 

 D( .۲۵ /۰) ب(                                                                     C( .۲۵ /۰) الف(  ۳

 F( .۲۵ /۰) ت(                                                                       B( .۲۵ /۰) پ(

 E( .۲۵ /۰) ث(                                                                       A( .۲۵ /۰) ث(

۵ /۱ 

 ( ۰/ ۵) آن. های حاصل از سلول  ساز وپنبهکامبیوم چوب  الف(  ۴

 (۰/ ۵) کند. ی مخاطی ایجاد میئینی که آب فراوانی جذب و ماده گلیکوپروت ب(

 ( ۰/ ۵) هوایی گیاه. های خروج آب به صورت بخار از سطح اندام  پ(

۵ /۱ 

 (۰/ ۲۵). سرفه ب(                                                             (۰/ ۲۵. )پکتین الف(  ۵

 (۰/ ۲۵. )اجتماع ت(                                                        (۰/ ۲۵. )آپوپالستی پ(

 (۰/ ۲۵. )هوازدگی ج(                                                            (۰/ ۲۵. )نایدیسی ث(

 (۰/ ۲۵. )کالهک ح(                                                           (۰/ ۲۵. )پروتئین چ(

۵ /۲ 
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 ...« در پناه خدای مهربان، موفق باشید»

 پروین امینی کُردکندی دبیر: 

 (۰/ ۲۵. )همراه د(                                                                 (۰/ ۲۵. )پیلور خ(

 (۰/ ۲۵). آکنهپارانشیم یا نرم  الف(  ۶

 ( ۰/ ۲۵ مورد،  یک. )ذکر میبا تقس  اهیگ یهازخم   یبازساز . فتوسنتز  . مواد یرهیذخ ب(

 (۰/ ۲۵نشده. ) چوبی (۰/ ۲۵. ) نازک پ(

۱ 

 ( ۰/ ۵)پر شود.  نیهموگلوب از ها با مقدار زیادیاز سیتوپالسم آن  یشتریب  یفضا زیرا الف(  ۷

 (۰/ ۵) . است شهیتوسط ر هاون یجذب آب و  یبرا   یمانع و  زیرا پوستک از ترکیبات لیپیدی ساخته شده ب(

ت  خون خواهد ریزیرا فشار خون درون سرخرگ زیاد است و اگر سرخرگی در بدن بریده شود، خون با سرعت زیاد از آن بیر پ(

 ( ۰/ ۵)و بسیار خطرناک است. 

 (۰/ ۵)زیرا هنوز ارتباط مغز و نخاع آنان به طور کامل شکل نگرفته است.  ت(

۲ 

 ( ۰/ ۲۵. )گاسترین ب(                                                          (۰/ ۲۵. )واکوئول الف(  ۸

 ( ۰/ ۲۵. )منفذدار ت(                                                             (۰/ ۲۵. )داخلی پ(

 (۰/ ۲۵. )وابران ج(                                                    (۰/ ۲۵. )سازآمونیاک  ث(

 (۰/ ۲۵. )هانایژک  ح(                                                        ( ۰/ ۲۵. )کروکودیل چ(

 ( ۰/ ۲۵دان. )چینه د(                                                                  (۰/ ۲۵. )آلی خ(

 ( ۰/ ۲۵سینوس سیاهرگی. ) ر(                                                          (۰/ ۲۵پالسمولیز. ) ذ(

۳ 

 (۰/ ۲۵). سیستول بطنی ب(                                                 (۰/ ۲۵. )(۴ی )شماره  الف( ۹

 ( ۰/ ۲۵. )(۱ی )شماره  ت(                                                   (۰/ ۲۵. ) (۲ی )شماره  پ(

۱ 

 (۰/ ۲۵. )هابرگ  الف(  ۱۰

 ( ۰/ ۲۵. )انتقال فعال ب(

 (۰/ ۲۵ترکیب. ) (۰/ ۲۵. ) سرعت پ(

۱ 

 (۰/ ۲۵. ) های آبیه روزن ب(                                                      (۰/ ۲۵. )غدد نمکی الف(  ۱۱

 (۰/ ۲۵. ) سیانوباکتری ت(                                                             (۰/ ۲۵. ) ترشح پ(

 (۰/ ۲۵. ) گره ج(                                                     (۰/ ۲۵. ) ادراری ضد ث(

 (۰/ ۲۵صورتی. ) ح(                                                                (۰/ ۲۵. ) فیبر چ(

 (۰/ ۲۵شش ریشه. ) د(                                                             (۰/ ۲۵بازوفیل. ) خ(

۵ /۲ 



 نمره پاسخ سواالت را روی همین برگ بنویسید                                                                         ردیف

کنید  - 1  :درستی و نادرستی  هر یک از عبارات را مشخص 

 بوم سازگان از چند زیست بوم تشکیل می شود. )          ( –الف 

 سلولهای کناری غده های معده  ، فاکتور داخلی معده را ترشح می کنند . )        ( -ب  

 با به استراحت در آمدن ماهیچه دیافراگم وانقباض ماهیچه بین دنده ای خارجی حجم قفسه سینه کاهش می یابد)    (-ج 

 متراکم است .)        (ازجنس بافت پوششی سنگفرشی   و بافت پیوندی  قلب  برون شامه   -د 

 در حفظ فشار اسمزی خون موثر است . )       ( ,گلوبولین ها  –و 

 نوتروفیل چند هسته ای است وسیتوپالسم با دانه های روشن ریز دارد. )        ( –ن 

 (     یاخته های کوتاه گیاهی  که لیگنین در دیواره آن وجود دارد مانع رشد اندام گیاهی نمی شود .)    -ه 

 گیاه توبره واش همانند گیاه انگل از بدن حشرات تغذیه می کند . )        (     -ی 
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 جمالت زیر را با کلمات مناسب کامل کنید: - 2

 با هم همکاری کرده ویک ...................... را بوجود می آورند .  اندامتعدادی   - الف

 از نوع .............................. می باشد.  گردیزهبافت پوششی    - ب

 که انواعی از آنزیم ها را برای تجزیه مواد دارد ............................. نام دارد .  اندامکی در سیتوپالسم –ج 

 

 موسین از جنس ....................... است وبا جذب آب فراوان به ........................... تبدیل می شود. - د

 . با باز شدن بنداره  .......................  وارد روده باریک می شود ،   کیموس  ،  در پایان گوارش درمعده   - و

از نایژه که دیگر غضروفی ندارد، ..................... نامیده می شود .  - ن  انشعابی 

 

 دریچه ای است  از قلب که مانع بازگشت خون به دهلیز راست می شود .  ......................   – ه

مناسب مواد را در دیواره مویرگ امکان تبادل     عامل ..............................  و ................................دو   –ی 

 فراهم می کند  
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 :   به سئواالت زیر پاسخ دهید  گردش مواددر مورد ساختار الیه های لوله گوارشی  ودستگاه  - 3

 الیه های لوله گوارش در جذب وترشح نقش دارد؟  ....................... از  کدام الیه  -الف 

 

 کدام الیه باعث می شود مخاط  لوله گوارش چین خوردگی پیدا کند؟ ........................  -  ب

 قلب چیست ؟............................................... دوم علت ایجاد صدای    -ج

 

 دهلیزی   گره پیشآهنگ اطالق می شود ؟..................................... –چرا به گره سینوسی   -د 

 

 ؟...................................مزیت  سیستم گردش خون ساده نسبت به گردش خون مضاعف  چیست   –و 

 

 

25/0 

25/0 

5/0 

5/0 
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 کلمه مناسب داخل پرانتز را انتخاب کنید: ) زیر آنها خط بکشید (    - 4

 ترکیب گاز کربن مونوکسید با هموگلوبین )  ناپایدار  /  پایدار ( است. - الف

 

 می شود . گلبول های قرمز  میلوئیدی ( باعث تولید   –یاخته بنیادی  ) لنفوئیدی   – ب

 

 بزرگتر ( بودن قطر سرخرگ وابران نسبت به آوران ، منجر به افزایش فشار تراوشی می شود . –) کوچکتر   -ج  

 –فاصله بگیرد ، ) تورژسانس اگر حجم واکوئل یا کریچه گیاه کاهش یابد وپرتوپالست جمع شود واز دیواره  – د

 پالسمولیز ( روی داده است .

 

 پالسمودسم ( مناطق نازکتر دیواره سلولی است . –) الن   – و

 

 فشار تراوشی ( صورت میگیرد . –بازگشت مواد به مویرگها بیشتر به کمک نیروی ناشی از) تفاوت فشار اسمزی  –ن
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 8 جمع نمره   

 بسمه تعالی         

 سازمان اموزش وپرورش فارس                            نوبت امتحانی:   خرداد ماه                     نام :....................................

                            103پایه  : دهم  شعبه          کارشناسی سنجش وارزشیابی تحصیلی                        نام خانوادگی:.........................       

 1401/ 3/   22تاریخ امتحان  :                         شیراز  3اداره آموزش پرورش ناحیه           نام پدر:...............................         

 دقیقه         80مدت امتحان :         شماره دانش آموزی:                                      دبیرستان نمونه دولتی اندیشه                      

 صبح 8ساعت شروع امتحان :  (    1نام درس : زیست شناسی  ) 

    نام دبیر : امرونی           

 نام نام خانوادگی دبیر                             نمره باعدد:         نمره باعدد:                                 نام نام خانوادگی دبیر:

 تاریخ وامضاء :                                      نمره با حروف :         نمره با حروف                                   تاریخ وامضاء:



دوم زیست شناسی دهم خرداد                                           ردیف  نمره اندیشه       1401صفحه 

 به سواالت چهار گزینه ای  زیرپاسخ مناسب بدهید:   - 5

 در کدام نوع تبادالت گازی  دستگاه گردش خون نقشی ندارد ؟ -الف

 آبششی   -4         نایدیسی                          -3     ششی                     -2پوستی                           -1

   

 در  واکوئل ) کریچه ( سلولهای چغندر قرمز کدام رنگدانه وجود دارد ؟ -ب 

 لیکوپن  -4         گزانتوفیل                       -3       آنتوسیانین             -2سبزینه                          -1

 

 فیبرها جزء کدامیک از بافتهای گیاهی زیر محسوب می شوند ؟  -ج 

 هیچکدام   -4     اسکلرانشیم ) سخت آکنه (  -3پارانشیم ) نرم آکنه (        -2کالنشیم )چسب آکنه (         -1

 

 کدام  گیاه دارای شش ریشه است ؟   -د 

      درخت حرا                   - 4                   ریشه روناس   - 3درخت نخل                          - 2خر زهره                        -1

 

 کند ؟ میباکتری  ریزوبیوم در ریشه کدام گیاه زندگی   -و

 گوجه فرنگی   -4                   میکوریزا        -3               آزوال                  -2                          نخود -1
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در مویرگهای منفذ دار  که در کالفک کلیه دیده میشود چه عاملی عبور مولکولهای درشت پروتئینی وورود به   –الف   - 6

 (  25/0کپسول بومن را محدود می کند ؟ )

 

 (  75/0تمرینات خود را در ارتفاعات انجام می دهند .دلیل علمی این کارچیست ؟ ) ، ورزشکاران قبل از مسابقات   –ب 

 

 

1 

                           آیا مویرگ وجود دارد ؟ چرا ؟                                                                                                   –در جریان خون مطابق الگوی روبرو : الف   - 7

 را نام گذاری کنید :                                    1قسمت  -ب 

                                                                                                           

1 

8 - 

 

 

در صورتیکه  برگ کلم بنفش را مدتی در آب جوش قرار دهیم  رنگ آب تغییر می کند  علت تغییر رنگ آب   -الف 

 چیست ؟

 

 (  75/0)  پیراپوست  ) پریدرم ( را تعریف کنید در کدام اندامها تشکیل می شود ؟  –ب  

 

 

 

5/0 

 

 

 

75/0 

 

9- 

 باتوجه به شکل پاسخ دهید :

فلش های روبه باال چه چیز را  –الف 

 نشان می دهند ؟

 

مسیر عرض غشایی را روی شکل  –ب 

 نشان دهید :

 

 تا رکشنده کدام شماره هست ؟ –ج 

 

 را نامگذاری کنید :  9و   7شماره   –د 
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 7 جمع نمره                                                                                                                                       



                                                                                

 بسمه تعالی                                                                                       

 سازمان اموزش وپرورش فارس                             نوبت امتحانی:   خرداد ماه                         نام :.....................................

                            103شعبه   نام خانوادگی:.........................                    کارشناسی سنجش وارزشیابی تحصیلی                         پایه  : دهم  

 1401/  3/   22تاریخ امتحان  :     شیراز                3...............................                      اداره آموزش پرورش ناحیه  نام پدر:

 دقیقه         80:     شماره دانش آموزی:                                                دبیرستان نمونه دولتی اندیشه                    مدت امتحان

 صبح 8(                                                                                                      ساعت امتحان :  1نام درس : زیست شناسی  ) 

                                   نام دبیر : امرونی                                                        صفحه سوم                                             

 

 با توجه به شکل : -10

:  Dقسمت  نام  –الف    ونقش آن را بنویسید 

 .......................  و  .................

 

جزء کدام دسته   چیست و   Aقسمت   نام –ب 

 آوندها می باشد؟ ...................

 

........................... 

 

 

1 

 سلولهای موجود در شکل تمایز یافته کدام بافت اند؟  - 11

  
 

25/0 

رانشیمی ساخته می شود که فاصله فراوانی بین یاخته های آن وجود دارد . ابافت زمینه ای در گیاهان آبزی از پسامانه   -12

 این فاصله ها با هوا پر شده اند . 

 میتی برای گیاهی دارد که در آب زندگی می کند ؟هاین ویژگی چه ا

 

 

 

 

 

 

75/0 

 

 ........... نشان می دهد ؟شکل چه ساختاری را در پیراپوست   -الف   13

 علت تشکیل این ساختارچست  و چه نقشی دارد ؟ -ب 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 کوتاه پاسخ دهید : -14

 علت پیوستگی ستون آب در آوند چوبی چیست ؟ -الف

 

 سیمپالست به چه معناست ؟  -ب

 

:  -ج کننده نیتروژن را بنویسید   نقش باکتریهای تثبیت 

 

 

 دارد و نقش آنرا بنویسید:یاخته معبر چه ویژگی  
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5/0 

 

5/0 
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 5 جمع نمره پیروز وسربلند باشید . امرونی                                         

 



 2تعداد صفحات:   سمه تعالی اب 1شماره صفحه : 
 ) 1زیست شناسی (نام درس: 

 پایه: دهم               رشته : تجربی
 نام و نام خانوادگی: 

 نام دبیر : عبداله زاده              کالس: 

 اداره کل آموزش و پرورش استان البرز 
 کرج  4مدیریت آموزش و پرورش شهرستان کرج/ ناحیه  

 دبیرستان فاطمیه 
 1401خرداد ماه  –نوبت دوم 

 دقیقه  85مدت امتحان : 
 16/3/1401تاریخ امتحان:

 صبح   10ساعت شروع :  
 شماره داوطلب: 

 بارم تذکر: پاسخ سواالت را با استفاده از خودکار مشکی یا آبی در پاسخ نامه بنویسید.  ردیف 
 درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید:  1

 درست                 نادرست                                          سلول هاي بافت کالنشیم ، دیواره پسین ندارند.الف) 
 نادرست             درست                                 فراوان ترین ماده دفعی آلی در ادرار اوریک اسید است. ب) 
 نادرست             قطر سرخرگ وابران بیش تر از قطر سرخرگ آوران است.                             درست پ) 
    نادرست             بنداره خارجی میزراه از نوع ماهیچه اسکلتی و ارادي است.                          درست ت) 
 نادرست             بافت پوششی در مري و کیسه هاي حبابکی ، یک الیه است.                         درست  ث)
 نادرست             .      درست حمل می شوددر خون، به صورت یون بی کربنات   CO 2بیش ترین مقدار  ج)
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 درست ترین گزینه را انتخاب کنید و در پاسخ نامه بنویسید:  2
   سامانه متصل به روده به نام لوله مالپیگی است؟،  کدام جانورالف) سامانه دفعی در 

  ) خرچنگ  4                                  )موش    3                  ملخ ) 2                 ماهی آب شیرین ) 1
   آنتوسیانین ، در کدام اندامک سلولی ذخیره می شود؟ ب)

  واکوئول ) 4     غشاي یاخته )  3       نگ دیسه  ) ر2           سبز دیسه ) 1
 ؟ در جانوران است ،منبع ذخیره گلوکزکدام ، پ) 

  پروتئین ) 4     گلیکوژن ) 3        سلولز) 2             نشاسته) 1
 طول می کشد؟ کدام مرحله بیش ترت) در هر دوره قلبی ، 

         انقباض دهلیزها  ) 3            استراحت عمومی) 2             انقباض بطن ها) 1
 ؟ کدام استدر کرم خاکی و ملخ ، به ترتیب ،  (خون) سامانه گردش موادنوع ث) 

  بسته ، باز ) 4           باز –باز  )3                باز ، بسته ) 2                   بسته ، بسته ) 1
 ج) .............پرده اي است که اندام هاي درون شکم را از خارج به هم متصل نگه می دارد.  

      ) صماخ     4        ) دیافراگم  3            ) جنب 2                       ) صفاق  1
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 جمله هاي زیر را با کلمات مناسب کامل کنید:  3
 براي تولید گلبول هاي قرمز ، به وجود ویتامین ............. وابسته است.  ،کارکرد صحیح فولیک اسیدالف) 

 ذخیره کننده نشاسته .................... می گویند.  (دیسه) به پالستب) 
 .است الزم.................  ویتامین جود و ، خون  انعقاد در روندپ) 
 بافت ................ بزرگترین ذخیره انرژي در بدن است.  ت) 

1 

 :  و در پاسخ نامه بنویسید از بین کلمات داخل پرانتز درست ترین را انتخاب کنید  4
 ) است.   آبشش -ششتبادالت گازي از طریق (  دوزیستان ،نوزاد  الف) در 

 .مسطح ) است  –ب)ماهیچه دیافراگم در حالت استراحت ( گنبدي 
    دیاستول ) می گویند. -به استراحت قلب (سیستول پ)
 شود. یم آبی ) – ( صورتی ،  ییایقل ي، در خاك ها یسیگل ادر اهیرنگ گلبرگ در گت) 

1 

 چیست؟   الف) اهمیت وجود بافت پارانشیم هوادار در گیاهان آبزي 5
،  می شودو شاداب تر را در آب خالص قرار دهیم ، حجم آن افزایش می یابد (متورم می شود) گیاهی مانند کاهو گ  رب  اگرب) 

   علت این پدیده را به اختصار بنویسید.
 ادامه سواالت در صفحه دوم  

1 



 بارم 1401نوبت خردادماه  – ) 1صفحه دوم سواالت زیست شناسی ( ردیف 
 پاسخ کوتاه دهید: به پرسش هاي زیر  6

  کدام گره از شبکه هادي قلب، شروع کننده پیام هاي الکتریکی است؟ نام ببرید.الف) 
 صداي اول قلب مربوط به بسته شدن کدام دریچه ها است؟  ب) 
 بنداره انتهایی معده چه نام دارد؟پ) 
 چیست؟نام آنزیم موجود در بزاق دهان ، که باکتري ها را از بین می برد،  ت)
 رسوب کدام ماده در مفاصل سبب بیماري نقرس می شود؟ ث)

 خون کاهش یابد ، کلیه ها کدام ماده را بیش تر دفع می کنند؟  PHج) اگر 
 بخش آلی خاك که از بقایاي جانداران تولید میشود، چه نام دارد؟چ) 
 انجام می شود؟ ، در برگ،  تعریق از طریق کدام روزنه ها ح) 
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 دو ویژگی پالکت ها  (گرده ها) را بنویسید. الف)   7
 حالت فرو رفته دارد؟،دو طرف  در ،گویچه قرمز   غشاي چراب) 

1 

 : دیموردنظر را مشخص کن یاهینام بافت گ حات،یبا توجه به توض 8
 (                     )   را بر عهده دارد.                                            اهیو انتقال مواد در گ يبافت ترابر نی) االف

 (                     ) بافت است.          ن یشود از ا یدندان حس م ریز  یکه هنگام خوردن گالب یسخت ي) ذره هاب
 (                      )   کند.               یزا حفظ م  يماری پوشاند و آن را در برابر عوامل ب یرا م اهی) سراسر اندام گپ
 (                      ) کنند.        یم میشده و آن را ترم میبافت تقس نیا يها اختهی،   اهیزخم در گ جادی) هنگام ات

1 

 آوند ساز ، منشأ کدام بافت ها است ؟   الف) کامبیوم 9
 چوب پنبه ساز، درکدام  محل تشکیل می شود؟  کامبیومب) 

1 

 یک تفاوت تراکئید و عنصر آوندي را بنویسید. الف)  10
 یک تفاوت اسکلرئیدها و فیبرها را بنویسید.  ب)
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 بنویسید.دو مورد از سازش گیاهان در محیط هاي گرم و خشک ،را الف)  11
 چرا حرکت شیره پرورده از حرکت شیره خام کندتر و پیچیده تر است؟ ب) 

1 

 سیمپالست به چه معناست؟الف)  12
 نوار از چه ترکیبی است؟ ب) نوار کاسپاري در کدام الیه از ریشه قرار دارد؟ و جنس این 
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 مغز   -2                         جگر (کبد) – 1مویرگ را در هر یک مشخص کنید:                            نوعالف)  13
 آب  -2اکسیژن                                -1  ب) روش عبور هر کدام از مواد را از غشاي یاخته بنویسید:         

1 

 :دیسینقش بنو کی ریاز موارد ز کیهر  يبرا 14
 کپسول بومن نفرون              پ) صفرا در لوله گوارش  يها  تی نگهبان روزنه در برگ            ب) پودوس  ي) سلول ها الف

 ج) پوستک در برگ                                     هیااطراف کل  ی، در درختان حرا                    ث)چرب شهی) شش رت
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 در قارچ ریشه اي ، قارچ، چه موادي را براي گیاه فراهم می کند؟ الف)  15
 گیاه انگل به نام سس ، چگونه مواد مورد نیاز خود را از گیاه سبز، جذب می کند؟   )ب
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 باشد؟  يك از موارد زير در مورد كليه انسان صحيح مي كدام - 4
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  بدن دارد.  ازبيشتر از آب درياست و آب تمايل به خروج ) 1

  ت و آب تمايل به خروج از بدن دارد. ) كمتر از آب درياس2

  شوند.  هاي آبششي وارد مي از طريق ياخته ها ) با آب دريا برابر است و يون3

  وج است. ) وجود ندارد و حجم زيادي از آب در ورود و خر4

   .....................هستند و ورود و خروج مواد  .....................هاي  داراي مويرگ جگر ..................... دستگاه عصبي مركزي -17

  شود. ) برخالف ـ ناپيوسته ـ به سختي انجام مي2  شود.  ) همانند ـ پيوسته ـ به آساني انجام مي1
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  ؟ كند درستي تكميل مي از راست به چپ بهترتيب  كدام گزينه تمام جاهاي خالي را به - 18
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  چهار ـ مضاعف ـ سه ـ ساده ـ دو ـ ساده) 2  ضاعفـ دو ـ م ساده ـ سه ـ مضاعف) چهار ـ 1

    اعف ـ چهار ـ مضاعف ـ دو ـ ساده) سه ـ مض4  چهار ـ مضاعف ـ سه ـ مضاعف ـ دو ـ ساده )3
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  »بازوفيل ..................... «

  الف) برخالف نوتروفيل، هسته دو قسمتي روي هم افتاده دارد. 

  گيرد.  شا ميهاي بنيادي ميلوئيدي من ب) همانند ائوزينوفيل، از ياخته

  هاي تيره دارد.  ج) برخالف مونوسيت، سيتوپالسمي با دانه

  د) همانند لنفوسيت، هسته بيضي شكل يا گرد دارد.
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  ) لنفوسيت4  ) گويچه سفيد3  ) ائوزينوفيل2  ) بازوفيل1
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  در توليد لخته خون نقش كمتري دارند.  ها) (پالكت ها ) گرده2
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  به دو سياهرگ بزرگ بدن نقش دارند. ) در بازگرداندن لنف 4  زا نقش دارند. ) در مبارزه با بعضي از عوامل بيماري3

  يك از موارد زير ضروري است؟  هاي قرمز، مستقيما وجود كدام براي توليد گويچه - 24
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 1 شناسي زيست

اكسـيد بـه    دي شود، در كبد از طريق تركيب با كربن آمونياك كه بسيار سمي است و تجمع آن در خون به سرعت موجب مرگ ميـ » 4«گزينه  -1
  )تركيب شيميايي ادرارـ  ) (فصل پنجمنجاتي( شود. اوره تبديل مي

 شود.  دهد كه مقدار زيادي ادرار رقيق از بدن دفع مي رخ مي مزه ـ هنگام عدم ترشح هورمون ضد ادراري ديابت بي» 3«گزينه  - 2

  )ـ گفتار دوم (رهبر) (فصل پنجم

اين ساختارها نفريدي است كه براي دفع، تنظيم اسـمزي   مهرگان داراي ساختار مشخصي براي دفع هستند. يكي از اين  بيشتر بيـ » 3«گزينه  - 3
  )تنوع دفع و تنظيم اسمزي در جاندارانـ  مفصل پنج) (نجاتي(رود.  كار مي يا هر دو مورد به

  ها:  بررسي ساير گزينهداران قرار دارد.  گلومرول (كالفك)، شبكه مويرگي اول است كه در كپسول بومن كليه مهرهـ » 4«گزينه  - 4

  تر است.  علت موقعيت قرارگيري كبد كمي پايين  كليه راست به»: 1«گزينه 

  سمت ناحيه قشري و رأس آن به سمت لگنچه است. هاي كليه به  قاعده هرم»: 2«گزينه 

  سازند. آورند سرانجام سياهرگ كليه را مي وجود مي هاي كوچكي به ابتدا سياهرگ .پيوندند اي به هم مي ور لولهدشبكه مويرگي »: 3«گزينه 

  )ـ گفتار اول (رهبر) (فصل پنجم

نادرست است زيرا در اين مرحله، بخشي از خوناب در نتيجه فشار » ج«عبارت باشد. فقط  نخستين مرحله تشكيل ادرار، تراوش ميـ » 3«گزينه  - 5
  )تشكيل ادرار و تخليه آنـ  ) (فصل پنجمنجاتي( شود. خون از كالفك خارج شده و به كپسول بومن وارد مي

زديك از يك اليه بافت پوششي مكعبي فرشي ساده و ديواره لوله پيچ خورده ن هاي ديواره بيروني كپسول بومن از نوع سنگ ياختهـ » 3«گزينه  - 6
  )ـ گفتار دوم رهبر) (فصل پنجم( تشكيل شده است.

  )تشكيل ادرار و تخليه آنـ  پنجم) (فصل نجاتي(قطر سرخرگ آوران بيشتر از سرخرگ وابران است. ـ » 3«گزينه  - 7

 ن ماده تشكيل دهنده ادرار است. است. بعد از آب، اوره بيشترياوره ترين ماده دفعي آلي در ادرار  ـ فراوان» 2«گزينه  - 8

 )اول) (فصل پنجم ـ گفتار گروه مولفان علوي(

 شود.  ها آغاز مي هر كليه از حدود يك ميليون گرديزه تشكيل شده است كه فرآيند تشكيل ادرار در آنـ » 4«گزينه  - 9

  ها:  بررسي ساير گزينه

  . ها و پشت شكم قرار دارد كليه در طرفين ستون مهره»: 1«گزينه 

  . ايستايي نام دارد داشتن وضعيت دروني بدن هم ار نگهپايد»: 2«گزينه 

  )ـ گفتار اول (رهبر) (فصل پنجمكنند.  ها محافظت مي  ها از بخشي از كليه دنده»: 3«گزينه 

 ـ قلب ماهي در مسير حركت خون اين جاندار قبل از آبشش قرار دارد پس خون تيره در آن جريان دارد. » 3«گزينه  - 10

  )چهارم ـ گفتار چهارم(رهبر) (فصل 

از نوع ماهيچه مخطط  خارجيه رشود. بندا قرار دارد كه به هنگام ورود ادرار باز مي (اسفنكتر)ه رـ در محل اتصال مثانه به ميزراه بندا» 1«گزينه  - 11
  )ـ گفتار اول (رهبر) (فصل پنجمغيرارادي است. ميزراه از نوع صاف  داخليه رو ارادي است. بندا

درستي موارد خواسته شده را نامگذاري  به» 3«دهد، گزينه  با توجه به شكل كتاب زيست پايه دهم كه برش طولي كليه را نشان ميـ » 3«گزينه  -12
  )اولـ گفتار  (رهبر) (فصل پنجم كند. مي

يزناي است مانع بازگشت ادرار بـه ميزنـاي   بر روي دهانه مكه خوردگي مخاط مثانه  دريچه حاصل از چينپس از ورود ادرار به مثانه ـ » 2«گزينه  -13
  )ـ گفتاردوم   (رهبر) (فصل پنجمتوان گفت.  شود. بقيه موارد را مي مي

خون افزايش يابـد، كليـه بيكربنـات بيشـتري دفـع       PHكنند و اگر  ها يون هيدروژن را ترشح مي خون كاهش يابد، كليه PHاگر ـ » 3«گزينه  -14
  )حترشـ  ) (فصل پنجمنجاتي( كند. مي

    )تركيبيپنجم ـ چهارم و ل و) (فصنجاتي( ملخ سامانه گردش باز دارد و فاقد مويرگ است.ـ  »3«گزينه  - 15

مقـدار   آب شوران ، ماهيجبرانفشار اسمزي بدن كمتر از آب درياست. آب تمايل به خروج از بدن دارد و براي  آب شورـ در ماهيان » 2«گزينه  -16
 )ـ گفتار سوم جم(رهبر) (فصل پنند. نوش زيادي آب مي

 )دومچهارم ـ گفتار (رهبر) (فصل  هاي ناپيوسته است. و جگر داراي مويرگهاي پيوسته  دستگاه عصبي مركزي داراي مويرگـ » 4«گزينه  -17

  .صحيح است» 3«فصل چهارم از كتاب پايه دهم، گزينه  25شكل  با توجه بهـ » 3«گزينه   - 18

  )ـ گفتار چهارم ) (فصل چهارمرهبر(

هاي كليه  شود و ترشح هورمون اريتروپويتين از برخي ياخته هاي خوني آسيب ديده و مرده در طحال و كبد انجام مي تخريب ياختهـ » 2«گزينه  -19
  )ـ گفتار سوم ) (فصل چهارمگروه مولفان علوي( كند. ها را در مغز استخوان زياد مي و كبد، سرعت توليد آن

 )هاي خوني سفيد ياختهـ  ) (فصل چهارمنجاتي(. باشد ها مي زيرا هسته تكي گرد يا بيضي مختص لنفوسيتنادرست است. » د«فقط عبارت ـ » 3«گزينه  -20

 ها: يدي است. بررسي ساير گزينهفوئهاي بنيادي لن ياخته ءـ لنفوسيت جز» 4«گزينه  -21

  هاي سفيد ميلوئيدي است.  گويچه ءجز»: 2«و » 1«گزينه 

  (رهبر) (فصل چهارم ـ گفتار سوم)ت هم مي توانند ميلوئيدي هم لنفوئيدي باشد. صورت كلي اس گويچه سفيد به»: 3«گزينه 



 ها:  بررسي ساير گزينه(كلسيم) در انجام روند انعقاد خون و تشكيل لخته الزم است.  caو يون  kوجود ويتامين ـ » 4«گزينه  - 22

  آيد.  وجود مي هاي محدود به در خونريزي درپوش»: 1«گزينه 

  نقش اصلي را در توليد لخته خون دارند.  (پالكت)ها  هگرد»: 2«گزينه 

   )ـ گفتار سوم (رهبر) (فصل چهارمشود.  ينوژن انجام ميبا كمك ترشح مواد و پروتئين فيبرسازي  لخته»: 3«گزينه 

زا نقـش دارد.   با عوامل بيماريهاي لنفي روده) در مبارزه  هاي لنفي (از جمله مويرگ در يك فرد سالم لنف موجود در تمام مويرگـ » 3«گزينه   - 23
 ها:  بررسي ساير گزينه

  برند.  هاي خوني، خون را به سوي كبد مي در دستگاه گوارش انسان، رگ»: 1«گزينه 

  ها) جذب شده از ديواره روده باريك به خون نقش دارند.  هاي (نه پروتئين هاي لنفي در انتقال چربي رگ»: 2«گزينه 

ريزد. محتويات  اي چپ و راست مي هاي زير ترقوه هاي لنفي از طريق دو مجراي لنفي به سياهرگ ها و رگ ور از مويرگلنف بعد از عب»: 4«گزينه 
هاي لنفي سرانجام محتويات خـود را بـه يكـي از دو     شود. توجه شود كه رگ هاي لنفي روده، در نهايت به بزرگ سياهرگ زيرين ريخته مي رگ

  )دستگاه لنفيچهارم ـ (فصل  )با تغييرـ  91اسري خارج از كشور (سرريزند.  سياهرگ بزرگ بدن مي

فوليـك مسـتقيما ضـروري اسـت. فـاكتور داخلـي معـده باعـث جـذب           و اسيد B12هاي قرمز، آهن، ويتامين ويچهـ براي توليد گ» 3«گزينه  - 24
 )ـ گفتار سوم ) (فصل چهارمگروه مولفان علوي(روري است. مستقيم ضيرطور غ شده و به B12ويتامين

مشخص شده به روده تخليه » الف«هاي مالپيگي كه در شكل با  محتويات لوله دهد هاي مالپيگي را در حشرات نمايش مي شكل لولهـ » 3«گزينه  - 25
  )مالپيگي هاي لولهـ  ) (فصل پنجمنجاتي( .تنان وجود ندارد هاي مالپيگي در نرم شود و لوله مي
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 تهران 9آموزش و پرورش منطقه 
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 درستي یا نادرستي جمالت زیر را مشخص كنيد. -1

 ریزند.كربنات لوزالمعده به دوازدهه ميها و بيآنزیمالف( 

 آید.ایستایي پدید مينتيجه برهم خوردن همها در بسياری از بيماریب( 

 باشد.ها( ميها )كریچهرنگ قرمز گوجه فرنگي مربوط به تركيبات رنگي در واكوئلج( 

 . كندها در تمام گياهان تغيير ميساختار سبزدیسه د(
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 نيد.در جمالت زیر جای خالي را با كلمات مناسب كامل ك -2

 .از چند اندام تشکيل شده است.............................. هر الف( 

 ......................... هستند.ترین ليپيدهای رژیم غذایي ........فراوانب( 

 ............................... ساخته شده است.تيغه مياني از ج( 

های آندودرم( در دیواره جانبي خود دارای نواری از جنس های درون پالست )سلولیاختهد( 

 شود............................... هستند كه به آن ...................................... گفته مي

 شود.های آبي انجام ميای به نام روزنه.................................. از ساختارهای ویژهه( 
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 در سواالت زیر گزینه صحيح را انتخاب كنيد. -3

A)  اگر در زیر ميکروسکوپ، یاخته خوني با هسته تکي گرد یا بيضي و ميان یاخته بدون دانه

 باشد..................... ميمشاهده شود، نام یاخته .............

  الف( بازوفيل                     ب( نوتروفيل              ج( مونوسيت                 د( لنفوسيت
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C اند.بقایای در حال تجزیه جانداران( كودهای .......................... شامل 
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 كلمه مناسب را اتنخاب كنيد.در جمالت زیر  -4

 زیادی( وجود دارد. -ای )اندكيهای بافت پوششي، فضای بين یاختهالف( بين یاخته
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 ( به رسوب كردن و تشکيل بلور، زیاد است.اوریک اسيد -ج( تمایل )اوره

 كند.پروتئيني( ترشح مي -ساكاریدیيب )پليد( كالهک ترك
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1 

 ها را فقط نام ببرید.سه عامل كمک به جریان خون در سياهرگ -9
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 هورمون ضد ادراری: -11

 ؟ها داردچه اثری بر روی كليهالف( 

 

 شود؟فقدان این هورمون موجب كدام بيماری مي( ب
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 شماره کارت:                                                                                                   .....................................نام و نام خانوادگی: 

 4از  1 صفحه  صفحات: تعداد       دقیقه  80  زمان:  : دهم  تجربی   کالس   1401/   03/  12تاریخ امتحان:           خانم پارسازادنام دبیر:          (1زیست شناسی) نام درس:

 نام مصحح:                                                           نمره با عدد:

 تاریخ و امضا:                                                      نمره با حروف:

 تجدید نظر با عدد: نام مصحح:                                                           نمره

 تاریخ و امضا:                                                      نمره تجدید نظر با حروف:

 بارم سؤاالت ردیف

 درستی یا نادرستی جمالت زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.                                             1

ریشه،به سمت درون، یاخته های پارانشیمی و به سمت بیرون، یاخته های چوب  در ساقه و کامبیوم چوب پنبه ساز که( 1

 .دهند پنبه ای تشکیل می

در بخش مرکزی کلیه تعدادی ساختار هرمی شکل دیده می شود که قاعده آن ها به سمت بخش قشری و رأس آن ها به ( 2

  .سمت لگنچه است

 ی عایقی وجود دارد که مانع انقباض همزمان دهلیزها و شاهیچه بطن، بافت پوشمدر محل ارتباط ماهیچه دهلیزها به  (3

 .بطن ها می شود

شتر با شیره های گوارشی ود محتویات لوله، ریزتر و کمی بیداوم حرکات قطعه قطعه کننده در لوله گوارش ، باعث می شت ( 4

 .مخلوط می شود

1 

 در جای خالی کلمه مناسب قرار دهید. 2

 ... تشکیل شده است.........زیست بوم ازچند ....( 1

 .یابد شوند و سطح جذب کاهش می های روده تخریب می در بیماری ..................، در اثر گلوتن یاخته( 2

 .اند های منشعب و مرتبط به هم هستند که با کیتین مفروش شده در دستگاه تنفس حشرات ............................. لوله (3

  .شود ارتباط بین دو گره بافت هادی قلب از طریق ............ انجام می ( 4

 .های قرمز، به ترشح هورمونی به نام .................. بستگی دارد در بدن تنظیم میزان گویچه (5

در زمان استراحت عمومی قلب، خون از سیاهرگ های ششی وارد ............... و در زمان انقباض بطنی، خون بطن راست  (6

 ...می شود....وارد ..........
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 :در فرآیند تشکیل ادرار 3

کپسول بومن وجود  از دیواره مویرگ ها به درون( خوناب)سما اله، چرا امکان خروج پروتئین های پدر نخستین مرحل( الف

 ندارد؟
 

 باز جذب از کدام بخش آغاز می شود ؟ (ب

 

 ؟لوله پیچ خورده نزدیک بیشتر است چرا سطح بازجذب در (ج 

 

 نقش مهم فرآیند ترشح چیست؟د( 
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 (1صفحه )

 

 سؤال و پاسخ
 های استان تهـران اداره کل آموزش و پرورش شهرستان

 شهــرری  2مدیـریت آمـوزش و پـرورش نـاحیـه 

 دانشجــو دوم دوره غیردولتی دبیرستان

  1400-1401 سال تحصیلی * ترم دومامتحانات 



 بارم سؤاالت ردیف

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. 4

 ماهیان دریایی برای جبران خروج آب از بدن ، چه راهکاری دارند؟ (1

 علت ایجاد صدای دوم قلب چیست؟ چه زمانی شنیده می شود؟( 2

 کدام بخش لوله گوارش دارای یاخته های پوششی مخاطی فاقد پرز و ترشح کننده آنزیم ، و نیز دارای حرکات کند است؟( 3

 ای حفره در دیواره و کدام یک غشای پایه ضخیم دارند؟در انواع مویرگ ها کدام یک دار( 4

 است؟ الزم کدام ویتامین و یون برای انجام روند انعقاد خون( 5

 اثر اسید معده در دوازدهه چگونه خنثی می شود؟( 6

 ( جنس تیغه میانی و دیواره نخستین از چیست؟7

 ک در ریشه را بنویسید .الهدو نقش ک( 8

 .هایی تشکیل شده ، نام ببرید بخشپوست درخت از چه ( 9

 

 شش ریشه در چه گیاهانی دیده می شود؟و نقش آن چیست ؟( 10

 

 نی پیدا می کند؟والپروانه مونارک چگونه مسیر خود را در یک مهاجرت ط( 11

 

 مورد 2وظایف صفرا چیست؟ ( 12

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 شکل روبرو مربوط به کدام نوع از نهاندانگان می باشد؟  -الف 5

 آرایش دستجات آوندی در ساقه این گیاه چگونه است؟ -ب
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 (2صفحه )
 

 



  

 
 

 

 شماره کارت:                                                                                                   .....................................نام و نام خانوادگی: 

 4از  3 صفحه  تعداد صفحات:       دقیقه  80  زمان:  : دهم  تجربی   کالس   1401/   03/  12تاریخ امتحان:           خانم پارسازادنام دبیر:          (1زیست شناسی) نام درس:

 بارم سؤاالت ردیف

 در مورد تنفس به سئواالت زیر پاسخ دهید. 6

 علت زبر بودن لبه نایژه ها چیست؟ الف( 

 

 میشوند ؟ المی کنند ، به سرفه های مکرر مبتچرا برخی افراد که دخانیات مصرف ب( 

 

 

1 

؟نقش هر یک از عناصر زیر در گیاهان چیست 7  

 : نیتروژن الف(

 

 ب( پتاسیم :

1 

 در مورد تثبیت نیتروژن به سئواالت زیر پاسخ دهید. 8

 محل تثبیت نیتروژن در کدام بخش ریشه پروانه واران انجام می شود؟ (الف

 منظور از تثبیت نیتروژن در خاک چیست؟ب( 

 
 

75/0  

 انتقال مواد در عرض ریشه : 9

 

 هایی صورت می گیرد؟ ح در عرض ریشه از چه بخشالستی، عبور آب و امالدر مسیر سیمپ الف(

 هایی صورت می گیرد؟ ح در عرض ریشه، از چه بخشالامستی، حرکت آب و الدر مسیر آپوپ(  ب

 ح در عرض ریشه دارند؟الوش سهم بیشتری در انتقال آب و امکدام دو رج( 

 چرا حرکت شیره پرورده در گیاه از حرکت شیره خام کندتر و پیچیده تر است؟د( 

 

75/1  

 (3صفحه )
 

 سؤال و پاسخ
 های استان تهـران اداره کل آموزش و پرورش شهرستان

 شهــرری  2مدیـریت آمـوزش و پـرورش نـاحیـه 

 دانشجــو دوم دوره غیردولتی دبیرستان

  1400-1401 سال تحصیلی * ترم دومامتحانات 



 بارم سؤاالت ردیف

 سئواالت زیر پاسخ دهید.در مورد گردش مواد جانوران به  10

 شود؟ نف چیست و در چه جانورانی دیده میلهموالف( 

 

 تی دارند؟عینگام انقباض و انبساط قلب چه وضه ای حشرات در هلولهای قلب  دریچهب( 

 

 ؟گ پشتی در کرم خاکی چه نقشی داردرج( 

 

 وشن؟کند تیره است یا ر ای است و خونی که از آن عبور می قلب ماهی چند حفرهد( 

 

2 

11  

  :شکل زیر برش عرضی را نشان می دهد

 . بخش های شماره گذاری شده را نام گذاری نمایید -الف

1. ...................... 

2. ...................... 

3. ...................... 

 این شکل ها مربوط به چه نوع گیاهی است؟ -ب 

 سطح مقطع ساقه یا ریشه می باشد؟ چرا؟-ج 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

5/1 

 موفق باشید.                                                                                                                    (                 4صفحه )

 

 



CamScanner



CamScanner



 جمهوری اسالمی ایران

 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

 تهران15اداره اموزش و پرورش منطقه 

 دبیرستان نمونه دولتی سلمان فارسی            

 1401خردادماهنوبت امتحانی:      

 تجربی رشته:                                               دهمپایه:              زیست شناسی  سواالت درس: 

  نام دبیر:                                       شماره کالس:                گی:                نام و نام خانواد

 امضای دبیر:                               نمره باحروف:                                         نمره برگه:        

 صفحه طرایح شده است 4سوال دارد و در 11این آ زمون 

 صبح 10  ساعت امتحان:

 دقیقه        70وقت امتحان: 
 2/1401/ :تاریخ امتحان

     11   تعداد سواالت:

 او همه جا ناظر اعمال توست............شاهد و بیننده احوال توست سوال
 بارم

 مشخص کنید. بدون ذکردلیلصحیح و غلط عبارات را  1

 (در فرآیند مهندسی ژنتیک صفت یا صفاتی از یک جاندار به جانداران دیگر  انتقال پیدا می کند.1

 را تجزیه نمی کند.DNA(محصول یاخته های اصلی معده قند و 2

 صدای اول قلب همزمان با استراحت عمومی قلب است.(3

 .نام دارد یستالآپوپ ریمس یا اختهی وارهیو د یا اختهی نیب یمحلول از فضاها حرکت مواد(4

1 

 جای خالی را با کلمه مناسب پر کنید. 2

 ........تنظیم می شود............ توسط..... (الگوی رشد و نمو همه جانداران1

 گلوکز در جانوران است. رهیوجود دارد و منبع ذخ چهیدر کبد و ماه...................(2

 .......نام دارد................ام می شود،.....(مجموعه اعمالی که برای پایداری وضعیت درونی بدن انج3

 .........نام دارد..........و در ساقه گیاه مسن...................سامانه بافت پوششی در ساقه گیاه جوان.........(4

 

1.25 

 یکی از موارد بخش ب ارتباط دهید.ام از موارد بخش الف را به هر کد 3

 ب الف

 هسته تکی گرد یا بیضی بازوفیل

 هسته دوقسمتی روی هم افتاده نوتروفیل

 هسته دو قسمتی دمبلی شکل مونوسیت

 هسته تکی خمیده یا لوبیایی شکل لنفوسیت

 هسته چند قسمتی -
 

1 

 سواالت زیر پاسخ دهید. در ارتباط با دستگاه گوارش به 4

 (در بیماری سلیاک کدام فعالیت گوارشی دچار اختالل می شود؟1

 

 مورد2(نقش بی کربنات سدیم لوزالمعده چیست؟2

 (وقتی لقمه ای در دهان است زبان کوچک باالاست یاپایین؟3

 

1.5 

 ارتباط با دستگاه تنفس پاسخ دهید.در  5

 های دستگاه ایمنی در فرآیند بیگانه خواری نقش دارند؟(در حبابک ها کدام گروه از یاخته 1

 

 

 

0.5 

 محل مهرویاامضای دبیر

 کلید

 اره صندلی:شم



 

 

 

 ادامه سواالت زیست دهم

 (کدام یک از حجم های تنفسی با انقباض عضالت گردنی همراه است؟2 

 

 

 در ارتباط با دستگاه گردش مواد به سواالت زیر پاسخ دهید. 6

 کرونر به کدام بخش قلب می ریزد؟(از ابتدای آئورت چند سرخرگ کرونر جدا شده و سیاهرگ 1

 (موج تحریکی دهلیز کدام یک از موج های الکتروکاردیوگرام می باشد؟2

 (دو مورد از عوامل موثر در انتقال خون سیاهرگ ها را نام ببرید.3

 

 (وظیفه آنزیم پروترومبیناز در فرآیند انعقاد خون را بنویسید.4

 

 تولید گلبول های قرمز نقش دارد؟ کدام هورمون با اثر برمغز استخوان در(5

 

 

2.5 

 در ارتباط با دستگاه ادراری و دفع مواد زائد به سواالت زیر پاسخ دهید. 7

 

 (وظیفه شبکه مویرگی گلومرول و دور لوله ای را به ترتیب بنویسید.1

 

 

 چرا بازجذب در لوله پیچ خورده نزدیک بیش از سایر قسمت های نفرون  است؟(2

 

 

1.5 

 ارتباط با یاخته و بافت های گیاهی به سواالت زیر پاسخ دهید. در 8

 (دیواره نخستین در دیواره سلولی گیاهان از چه بخش هایی ساخته شده است؟1

 

(قرار گیری سلول گیاهی زنده در محیط غلیظ و رقیق به ترتیب منجر به شکل گیری کدام وضعیت در سلول 2

 گیاهی می شود؟

 

های ریشه هویج و دیسه های بخش خوراکی سیب زمینی به ترتیب کدام ماده به فراوانی  (در رنگ دیسه یاخته3

 قرار دارد؟

 

 (رایج ترین بافت در بافت زمینه ای چه نام داشته و کدام بافت زمینه ای معموال در زیر روپوست قرار می گیرند؟4

 

 

2.25 

 سواالت زیر پاسخ دهید.در ارتباط با فرآیند جذب و انتقال مواد در گیاهان به  9

 (کدام گروه از باکتری های همزیست با گیاهان در تثبیت نیتروژن نقش دارند؟1

 

 (انتقال شیره خام در عرض غشا معموال به کدام روش ها انجام می شود؟2

 

 (علت تعرق چیست و اثر رطوبت باالی محیط بر تعرق یک گیاه چگونه است؟3

3.5 



 

 

 

 دبیرستان نمونه دولتی سلمان فارسی            

 1400نوبت امتحانی: خردادماه     

 سواالت درس: زیست شناسی              پایه:   دهم                                 رشته: تجربی

 نام دبیر:  نگین داودی            نام و نام خانوادگی:                          شماره کالس:                   

 

 صبح10ساعت امتحان: 

 دقیقه   70وقت امتحان: 
 :تاریخ امتحان

       11تعداد سواالت:     

 بارم  سوال

 آکنه هواداراست  چه اهمیتی برای گیاه دارد؟سامانه بافت زمینه ای در گیاهان آبزی که  نرم  10

 

 

 
 

1 

 باتوجه به شکل پاسخ دهید. 11

 (دفع مواد دفعی در این جانور از چه طریق انجام می شود؟1

 (تبادالت گازی در این جانور چگونه است؟2
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 فشاری را شرح دهیداز مدل الگوی جریان  4(مرحله 4

 

  

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 17 برقرار باشید 

 



 پاسخنامه زیست سلمان فارسی                      امیررضا حکمت نیا

 1سوال 

 غلط (1

 صحیح (2

 غلط (3

 صحیح (4

 2سوال 

 هسته (1

 گلیکوژن (2

 هم ایستایی (3

 پیراپوست –روپوست  (4

 3سوال 

 هسته دوقسمتی روی هم افتاده –بازوفیل 

 هسته چند قسمتی –نوتروفیل 

 هسته تکی خمیده یا لوبیایی شکل –مونوسیت 

 هسته تکی گرد یا بیضی –لنفوسیت 

 4سوال 

 جذب (1

 ایجاد شرایط برای فعالیت آنزیم ها –خنثی کردن اثر اسید معده  (2

 پایین. (3

 5سوال 



 ماکروفاژها (1

 حجم ذخیره بازدمی (2

 6سوال 

 دهلیز راست –سرخرگ کرونر  2 (1

 Pموج  (2

 دریچه های النه کبوتری –فشار مکشی قفسه سینه  (3

 تبدیل پروترومبین به ترومبین (4

 اریتروپوئتین (5

 7سوال 

شبکه مویرگی گلومرولی در فیلتراسیون و شبکه مویرگی دورلوله ای در بازجذب مواد نقش  (1

 دارد.

 یاخته های دارای ریزپرز ، مقدار بازجذب را افزایش می دهد (2

 8سوال 

 رشته های سلولز –پکتین  (1

 تورژسانس –پالسمولیز  (2

 نشادیسه –کاروتن) نوعی رنگ دیسه(  (3

 کالنشیم –پارانشیم  (4

 9سوال 

 سیانوباکتری ها  -ریزوبیوم  (1

 سیمپالستی –عرض ریشه  -آپوپالستی (2

 باعث کاهش تعرق می شود. –حرکت آب از محل دارای آب بیشتر به آب کمتر  (3



در محل مصرف، مواد آلی شیره پرورده  با انتقال فعال، باربرداری شده و در آنجا ذخیره یا  (4

 مصرف می گردد.

 11سوال 

تر شدن گیاه) کاهش چگالی گیاه( می شود که به روی آب ماندن گیاه و غرق نشدن باعث سبک 

 آن کمک می کند.

 11سوال 

 لوله های مالپیگی (1

 تنفس نایدیسی (2



 یسمه تعالاب
 وزارت آموزش وپرورش 

 اداره آموزش وپرورش ناحيه چهار تبريز 
  دبيرستان غير دولتی صدرای نور  

: سالمت  سواالت درس  .... ..........نام :
 و بهداشت 

مستمری  امتحانات 
 400-401 ارديبهشت

 امتحان تاريخ
: ................... 

 

نام خانوادگي  
:................... ...... 

م تجربی و :دوازده پايه
 رياضی 

ساعت شروع  
 ...................: 

 ۴۰مدت زمان امتحان:
 ه دقيق

شماره  
  صندلی:......................... 

 نمره به حروف:  نمره به عدد:                                                                              فاطمه صابونچی محمدینام و نام خانوادگی دبير:  
 

            تاريخ و امضا:                                                                                                                                                                                                                                                

ردی 
 ف

 بارم  پیامبر اکرم)ص(: » نیکوکاری کامل آن است که در نهان همان را انجام دهی که در آشکارا انجام می دهی« 

 ۲۵/۰هر مورد  ی عبارات زیر را مشخص کنید. درستی و نادرست 1

 

 و در قبال تغییرات پذیرا هستند. افراد تاب آور معموال بر زندگی خود کنترل بیشتری احساس میکنند الف(

 تنباکوی جویدنی و استنشاقی ماده دخانی محسوب نمی شوند. ب( مواد بدون دود نظیر  

 اعتیاد آور دخانیات است.   قطران همان مادهج( 

 ۳۰تا  ۲۵ن و ساق پآ وقتی رکاب پایین است حدود در زمان دوچرخه سواری زاویه بین را  توصیه میشودد(
 درجه باشد. 

 

  ۱ 

 ( ۲۵/۰با عبارات مناسب کامل کنید.) هر مورد جاهای خالی را  2

 

 می تواند در تعامل با محیط تقویت و توسعه یابد.  تاب آوری اگرچه قابلیتی ............. است(  الف

 قلمداد میشود. ........... مهمترین علت مرگ ناشی از آتش سوزی  ب( 

 ............ است.  ج( مهمترین روش مقابله با اتش سوزی مایعات قابل اشتعال

 . ............. استوابستگی به داروها یا مواد مخدر دارای دو جنبه ........... و د( 

 شایعترین اثار بلند مدت مصرف مشروبات الکلی بیماری................. است. م( یکی از  

 احساس ............... است.   منظور از عزت نفسو( 

 .........استخوان و بیش از .............ماهیچه وجود دارد. ن( در هر فرد بالغ 

  ...............و  ....، .......   قبیلقلیان انتقال عفونت هایی از استفاده مشترک از و( از جمله اثرات  
 ...............است 

 

۳ 

 اعتیاد یا وابستگی به مواد چیست؟ منظور از  3

 

 

۱ 

 خوداگاهی چه کمکی به انسان میکند؟  4

 

 

  ۱ 

 را بیان کنید. زود گذر استرس جسمی مورد از اثرات  ۵ 5

 

 

۱/
۲۵ 

 . مورد نام ببرید  ۳های روانی و اضطراب رعایت چه اصولی توصیه میشود؟ فشاربرای مقابله با  6

 

 

۷۵/
۰ 

 ( ۵/۰عبارات زیر را تعرف کنید.) هر مورد  7

 افسردگی الف(  

 

 اختالالت مصرفب( 

 

 ۲ 



 

 وضعیت بدنی مناسب پ( 

 

 ج( خطر 

 

 مورد ۴سیستم عصبی مرکزی چیست؟ آثار مصرف الکل بر  8

 

۱ 

 و ارتقای تاب اوری را بیان کنید حفظ روش های مورد از  ۴ 9

 

 

  ۲ 

 توضیح دهید. را  آن ک موردنام برده و یمورد از مضرترین مواد سمی موجود در مواد دخانی را  ۳ 10

 

 

۵/۱ 

 شود؟ و موجب چه بیماری هایی در جهان می   منظور از دود دست دوم چیست 11

 

 

 ۵/۱ 

 دهید.  خالصه  هر یک را با ذکر یک مثال توضیحتقسیم میشوند؟ اعتیادآور به چند گروه مواد  12

 

 

 

 

 

 

 ۳ 

 مورد ۴عالیم ناشی از مسمومیت با مواد شیمیایی کدامند؟  13

 

 

 

 

۱ 

    

  

 

 

   

   

   

   

   

  جمع نمره  موفق باشيد 



 آزمون زیست شناسی دهم نوبت دوم  بنام خدا    

 دقیقه07مدت زمان آزمون : نام و نام خانوادگی  :                                                 

 

 (5/1)دسستی یب وبدسستی جمالت صیش سا مشخص کىیذ -1

 25/0 ًادرظت  :قلت ثبص َستىذ یَب چٍیدس مشحلٍ استشاحت قلت َمٍ دس الف(

 25/0  درظت :ثبسیک صًست میگیشددس سيدٌ  B12جزة ي گًاسش يیتبمیه  (ة

 25/0  ًادرظت: ثبفت سىگفششی َمیشٍ ثٍ صًست تک الیٍ است  (ج

 25/0 ًادرظت :اص مُمتشیه محل َبی مىجع َستىذ سیشٍ َب ( د

 25/0 ًادرظت :. شَدیه ياسد یگیمبلپ یَب اص َمًلىف ثٍ لًلٍ َب ًنیَمشاٌ ثب  ذیاس کیيسٌ( ا

 25/0  وبدسست: ي(يظیفٍ ی میتًکىذسی تًلیذ پشيتئیه است

        25/0هَظیي ت(     25/0ًایصک  ح(     25/0ّسارال  ة(   25/0 پکتیي  25/0 تیغِ ی هیاًی  الف( -2

     25/0ظِ حفرُ ای خ(       25/0آًٍذ آبکش ح(   25/0کالًشین  چ(       25/0 تعرقج(        25/0رٍدُ ی کَر  ث(

 25/0ریسٍبیَم   د(

 مفبَیم صیش سا تعشیف کىیذ . -3

ٍ آًجا  یباربردار (25/0) با اًتقال فعال   پرٍردُ رُیش یهَاد آل (25/0)  در هحل هصرف ( 75/0) ثبسثشداسی آثکشی     الف(

 شًَذ یه (25/0) رُیرخ ایهصرف 

                                       میکىىذ25/0ثب فشایىذ دسين ثشی جزة سا 25/0یبختٍ َب رسٌ َبی ثضسگ ( ثشخی 5/0) آوذيسیتًص ة(

 ( 25/0)درصذکِ بِ صَرت (25/0) بِ حجن خَى ( 25/0)قرهس خَى  یّا چِیًعبت حجن گَ :( 5/0خًن ثُش)َمبتًکشیت( )( د

                  شَد یه اىیب

از جٌط چَب پٌبِ  یًَار یخَد دارا (25/0)  یجاًب َارُیدر د (25/0)درٍى پَظت  یّا اختِی  .(   75/0) وًاس کبسپبسی    (ج

 شَد .  یگفتِ ه یّعتٌذ کِ بِ آى ًَار کاظپار (25/0)  يیظَبر ای

 اًسین ّا ٍ بی کربٌات -4

 آظاى هیکٌذ را25/0باز شذى حبابک ّا 25/0کشش ظطحی  25/0 با کاّش -5

 25/0دریچِ ّای دّلیسی بطٌی 25/0با بعتِ شذى   - 25/0 اًقباض دّلیس ّا25/0کوی قبل از  -6

 25/0کلیِ  25/0کبذ  – 25/0اریترٍپَیتیي  -7



 ظت25/0 بِ توام هَیرگ ّا 25/0خَى اکعیصى داراًتقال یکبارُ ی  -8

 25/0هگاکاریَظیت  – 25/0گلَهرٍل  -9

 25/0در کبذ  25/0اب دی اکعیذ کربي  25/0آهًَیاک  -10

 ظرخرگ ٍابراى اظت25/0بیشتر از  25/0قطر ظرخرگ آٍراى  -11

 25/0ّیذرٍشىیَى  25/0ترشح  -12

 25/0هحافظت هیکٌذظرها از  25/0از تبخیر جلَگیری هیکٌذ 25/0از ٍرٍد ًیش حشرات ٍ عَاهل بیواری زا جلَگیری هیکٌذ  -13

 25/0اظکلرٍئیذ  25/0فیبر -14

 25/0ٍ بِ ظوت بیرٍى بافت چَب پٌبِ  25/0ِ ظوت داخل پاراًشین ب 25/0بافت زهیٌِ ای  -15

 25/0ًگْباى رٍزًِ  25/0کرک  -16

 25/0تبادالت گازی  25/0پیراپَظت  -17

 25/0رٍزًِ رّای عوقی  25/0ٍجَد کرک  -18

 دارای ًَار کاظپاری اظت. 25/0َارُ ی پشتی ٍ دی25/0چَى دیَارُ ّای جاًبی  -25/0در الیِ ی درٍى پَظت یا آًذٍدرم  -19

 25/0رقتع25/0فشار ریشِ ای  -20

 25/0پاراًشین  25/0کاهبیَم چَب پٌبِ ظاز 25/0پیراپَظت  -21

 25/0باکتری ّای آهًَیاک ظاز  25/0تثبیت کٌٌذُ ی ًیترٍشى  باکتری ّای-22

 25/0 : هخاط4          25/0:غضرٍف  3         25/0 :ظیٌَض ظیاّرگی2    25/0: ظرخرگ شکوی 1  -23

 

 

 

 



 بسمه تعالی 

 18اداره آموزش و پرورش منطقه  

 دبیرستان نمونه دولتی فدک 

   1400-1401نیمسال دوم سال تحصیلی  

 نام: 

 نام خانوادگی: 

 کالس: 

 1زیست شناسی  آزمون درس: 

 تعداد صفحه: 

 دهم تجربی / رشته:   پایه 

 تاریخ آزمون:  

 . دقیقه 100مدت آزمون  

 مافی   خانم سرکار 

 امضای دبیر:  نمره به حروف:  نمره به عدد: 

 توضیحات دبیر: 
 بارم  سواالت  شماره 
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 می شود.   حیات وارد   در سطوح سازمان یابی         ______       الف( نقش عوامل غیرزنده از سطح 

 غشای سلول قرار دارند.     ______     ب( مولکول های کربوهیدارت در سطح 

 شود.   آغاز می      ______   ج( گوارش پروتئین ها اولین بار در  

 نام دارد.       ______   ولی جزء شیره ی معده نیست  ترشح میشود    معده د( ماده ای که از سلول های  

 این تبدیل را ادامه می دهد.       ______    الزم است اما بعدا      ______    پسینوژن به پپسین در ابتدا حضور ه( برای تبدیل پ 

 انجام می شود.           ______به ویژه           ______    و( مراحل پایانی گوارش غذای انسان در 

 به طور مستقیم به قلب برنمی گردد.       ______       مانند   ز( خون بخش هایی از بدن 

 ش خون است. در دستگاه گرد       ______      ح( نقش نایژک ها در دستگاه تنفس همانند نقش 

 هوای درون شش ها به  بیرون رانده می شود.       ______      ت درآمدن ماهیچه های دیافراگم)میان بند( و ط( با به استراح 

 را به وجود می آورد.         ______       ی( بیرونی ترین الیه دیواره ی قلب روی خود برمی گردد و 

 حالت معمول به طور غیرفعال در پالسمای خون حضور دارند. در        ______    و        ______      ک( پروتئین های 

 

 بی کربنات موجود در ترشحات گوارشی از چه بخش هایی از دستگاه گوارش ترشح می شود؟)حداقل دو مورد نام ببرید( 

 

 

 را نام ببرید.   Bالف( رگ    

 
 ؟ Bآورنده ی خون به این بخش است یا رگ     Aب( رگ 

 تفاوت حجم ضربه ای و برون ده قلبی چیست؟)نوشتن فرمول الزم نیست( 

 

 

 

 

 دو عامل تنظیم کننده ی میزان جریان خون در مویرگ ها را نام ببرید. 

 

 

 

 ندارند و در برابر جریان خون مقاومت می کنند؟   زیادی با ورود خون تغییر قطر  چرا سرخرگ های کوچکتر  

 

               کدام موارد درباره ی گلبول خونی روبرو درست است؟                                                                                

  .                                                                                                                                     دارد   لنفوئیدی الف( منشا  

 . است. چند هسته ای  ب( برخالف لئفوسیت ها  

 . ج( کوچکتر از مونوسیت ها است 

 . د( کوچکترین دانه ها را در بین گلبول های سفید دانه دار دارد 
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 روبرو: در رابطه با نوار قلب  

 درستی و یا نادرستی جمالت زیر را با ذکر دلیل مشخص کنید. 

 

   
 دریچه هایی که باعث ایجاد صدای طوالنی قلب می شوند، باز هستند.   د برخالف نقطه    الف بت نقطه  ث الف(در زمان  

 

 حفره های بزرگتر می ریزند. های کوچکتر قلب شروع به انقباض می کنند و خون را به  حفره    ب ثبت نقطه  ب( اندکی پس از  

 

 . می شود دیواره بین دو بطن  پیام الکتریکی از گره بزرگتر قلب وارد    ج ج( همزمان با ثبت نقطه  

 

 دم در اثر کمبود چه عاملی در خون ایجاد می شود؟ ا در انسان خیز یا  

 

 انقباض چه عضالتی فشار مکشی قفسه سینه را ایجاد می کند؟   

 

 

 

 شبکه های مویرگی مرتبط با گردیزه)نفرون( را فقط نام ببرید. 

 

 

 الف( نام ساختار روبرو را بنویسید.   

 

                                                                                    ب( این ساختار در چه جاندارانی دیده می شود؟ 

 
 ج( ماده دفعی این جانداران چه نام دارد؟ 

 

 در هر یک از فرایند های زیر جه عاملی  سبب جا به جایی مواد می شود؟ 

 الف( تراوش 

 

 ب( ترشح 

 

 خون نقش مهمی برعهده دارد؟    PHکدام فرایند تشکیل ادرار در تنظیم میزان  

 

 

 چه بخش هایی هستند؟ پیراپوست و پوست درخت هرکدام شامل  
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 : الف( با توجه به شکل روبرو دو ویژگی این سلول را بنویسید 

 

   ب( این سلول مربوط به چه نوع بافتی و چه نوع سامانه ای است؟ 

 
 با توجه به شکل درستی و نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.)در صورت نادرستی ذکر دلیل الزامی است( 

 

                                                                                                    ترکیبات لیپیدی ترشح می کنند.    Aمنطقه ی   الف( سلول های 

 
 . وجود دارد.   هسته دار   سلول های زنده c ب( در قسمت  

 

 سلول های دارای کلروپالست وجود دارند.    Bج( در بخش  

 

 کامیپوم چوب آبکش تشکیل می شود.  C و  D ش  د( در فاصله سلول های مربوط به بخ 

 

 ود از مواد آلی استفاده می کنند یا معدنی؟ چرا؟ ی تامین انرژی و کربن مورد نیاز خ سیانو باکتری ها برا 

 

 

 پالستی و عرض غشایی صورت می گیرد؟چرا؟ یوپالستی، سیم مسیر آ آیا بارگیری چوبی از هر سه  

 

 

 در هوای گرم و خشک شرایط برای عمل تعرق مناسب تر است یا تعریق؟چرا؟ 

 

 

 باتوجه به شکل درستی یا نادرستی عبارات زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید. 

 
 تواند فتوسنتز کننده باشد.   می  A الف( 

 تواند سیانو باکتری باشد.   می    Bب(  

 تواند توسط ریزوبیوم ها تولید شود.   می    Cج(  

 

 (: در قارچ ریشه ای)میکوریزا 

 الف( آیا غالف قارچ ریشه ای در ناحیه کالهک ریشه مشاهده می شود؟ 

 

 ؟ ریشه به گیاه وارد شوند؟چرا توانند از منافذ روزنه های هوایی  یف قارچ می  ب( آیا رشته های بسیار ظر 
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 عبارات مناسب پر کنید. جاهای خالی جدول را با  

 

سمودسم  پال  مسیر 

 ؟ نقش دارد 

عبور از دیواره و فضا بین سلولی   عبور از غشا صورت می گیرد؟اگر می گیرد چند بار؟ 

 صورت می گیرد؟ 

 

 آپوپالستی 

   

 

 عرض غشایی 

   

 

 سیمپالستی 

   

 

 

 درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص و دلیل نادرستی را ذکر کنید. 

                                                                                                                        :ست که ا شکل روبرو نوعی کانال پروتئینی    

 
 آن حرکت می دهد.   غلظت برخالف شیب    را   الف( در هنگام کم آبی در گیاهان آب 

 

 کند.   و انتشار تسهیل شده آب را زیاد می مز  ب( سرعت اس 

 

 ج( می تواند آب را فقط به درون سلول حرکت دهد. 

 

 در سلول های اسکرانشیمی افزایش می یابد. شان  تعداد د( هنگام کم آبی  

 

 

                                                                                                    :   ب به سلول های    الف با ورود یون های پتاسیم از سلول های    

         
 افزایش می یابد.   _____الف( ابتدا آب سلول های  

 کاهش می یابد.  _____ی سلول های   مز ب( سپس فشار اس 

 افزایش می یابد.   _____ج(سپس فشار توژسانس سلول های  

 بیشتر منسبط می شود.   _____(  شکمی   -د( سپس دیواره )پشتی 

 سلول افزایش می یابد.       _____      سلول ثابت می ماند اما      _____   ه( در نتیجه  
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 : با توجه به شکل روبرو 

 

      آب با چه روشی به محیط اطراف برگ انتقال می یابد؟   الف الف( در نقطه  

     ه( را با عالمت بزرگتر و کوچکتر مقایسه کنید -د -ج -)ب   ب( مقدار آب نقاط     

 و  برای پاسخ خود در حد یک خط دلیل بیاورید 

                                                                           
 .                                                                             

 است.      _____     شکل روبرو آزمایشی برای اندازه گیری 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 همواره سربلند باشید. 
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 پاسخنامه زیست دبیرستان فدک                        امیررضا حکمت نیا

 1سوال

 الف( بوم سازگان                                        ب( خارجی

 ج( معده                                                    د( گاسترین

 دوازدهه  -پپسین                              و( روده باریک  –ه(  اسید معده 

 ز( لوله گوارش                                          ح( سرخرگ 

 ط( بین دنده ای خارجی                             ی( پیراشامه

 فیبرینوژن –ک( پروترومبین 

 2سوال 

 لوزالمعده –معده 

 3سوال 

 الف( سیاهرگ

 Aب( رگ 

 4سوال 

حجم ضربه ای حجم خون خروجی از یک بطن با هر بار انقباض بطن است اما برون ده قلبی ، 

 حجم خروجی از یک بطن در یک دقیقه است.

 5سوال 

 بنداره های ابتدای مویرگ –انقباض و انبساط سرخرگ کوچک 

 6سوال 



 چون ماهیچه بیشتر و رشته کشسان کمتر دارند.

 7سوال 

 )ج( و )د(  درست هستند.موارد 

 8سوال 

الف(صحیح. نقطه الف ابتدای انقباض دهلیز ها را نشان میدهد که دریچه های دولتی و سه لتی باز 

 هستند برخالف نقطه د که انقباض بطن را نشان می دهد و این دریچه ها بسته هستند.

 ب( غلط. اندکی پس از ثبت نقطه الف این اتفاق می افتد.

همزمان با ثبت نقطه ج پیام الکتریکی از گره کوچکتر قلب وارد دیواره بین بطنی می ج( غلط. 

 شود.

 9سوال 

 پروتئین.کمبود 

 11سوال 

ماهیچه های  -بین دنده ای خارجی –عضالتی که در فرایند دم شرکت دارند مثل دیافراگم 

 شکمی و گردن.

 11سوال 

 ایشبکه مویرگی گلومرولی و شبکه مویرگی بین لوله 

 12سوال 

 الف( لوله های مالیپیگی

 ب( حشرات

 ج( اوریک اسید



 13سوال 

 الف( فشار تراوشی

 در سلول های مجاری ATPب( صرف انرژی 

 14سوال 

 ترشح

 15سوال 

پیراپوست شامل چوب پنبه ، کامبیوم چوب پنبه ساز و پارانشیم است. پوست درخت شامل 

 پیراپوست و آبکش پسین است.

 16سوال 

 توانایی تقسیم و بازسازی -دیواره نخستین نازک و چوبی نشدهالف( 

 ب( بافت پارانشیم در سامانه بافت زمینه ای

 17سوال 

 الف( صحیح

 آوند چوبی است که سلول های آن مرده است. cب( غلط. قسمت 

 ج( این شکل برشی از ریشه است و سلول های ریشه کلروپالست ندارند.

 د( صحیح

 18سوال 

 فتوسنتز می کنند. -معدنی

 19سوال 



مسیر میتواند انتقال صورت  3بله. در گیاهانی که درون پوست آنها یاخته نعلی شکل ندارند، از هر 

 گیرد و محدودیت خاصی نیست.

 21سوال 

هوای گرم در سطح گیاه باعث کشیده شدن آب از بخش های پایین گیاه به بخش های  -تعرق

 ا تبخیر می کند که تعرق نام دارد.باالتر شده و در اثر گرما، آنر

 21سوال 

 الف( صحیح

 ب( غلط

 صحیحج( 

 22سوال 

 الف( بله.

 ب( بله. چون باید مواد آلی مورد نیاز خود را از گیاه بگیرد.

 23سوال 

 بله -خیر   -خیر  -آپوپالستی

 بله –بله، دو بار  –خیر  -عرض غشایی

 خیر –خیر  –بله  –سیمپالستی 

 24سوال 

غلط. در کم آبی ساخت این پروتئین ها تشدید می شود که در جهت شیب غلظت عمل می الف( 

 کنند.

 ب( صحیح



 ج( غلط. آب می تواند به سمتی که کمتر است برود حاال چه داخل چه خارج بسته به شرایط.

 د( غلط. سلول های اسکلرانشیمی مرده هستند و این پروتئین ها را ندارند.

 25سوال 

 روزنه الف( نگهبان

 ب( نگهبان روزنه

 ج( نگهبان روزنه

 د( پشتی

 طول  -ه( عرض

 26سوال 

 الف( تعرق

 ه >د  >ج  >ب( ب 

 از آنجایی که جهت حرکت آب  در گیاه از پایین به باال هست، پس این ترتیب درستی است.

 27سوال 

 فشار ریشه ای



 (نمره5/1)در مورد مولکول های زیستی به سواالت زیر پاسخ دهید(1
 دس ساختاس ضکش ، چٌذ اتن کشتي ضشکت داسد؟(الف

 سِ عٌصشی کِ دس ساختاس ّش چْاس ًَع هَلکَل صیستی ضشکت هی کٌٌذ کذام است؟(ب

 هٌثع رخیشُ گلَکض دس قاسچ ّا ، کذام ًَع پلی ساکاسیذ است ؟(ج

 .ضشکت داسد.................................... ٍ دسساخت اًَاعی اص ...................................... کلستشٍل دس ساخت  (د

 پلی ساکاسیذی کِ دس تْیِ پاسچِ کاستشد داسد کذام است؟ (ُ

 دس تشکیة کذام ًَع اص هَلکَل ّای صیستی ًیتشٍطى ٍجَد داسد؟ (ٍ
 

 (نمره1)هر کدام از اندامک های زیر در یاخته ، چه نقشی دارند؟ (2
 (: سا کیضُ)هیتَکٌذسی  (الف

 (:هیاًک) ساًتشیَل  (ب

 (:کافٌذُ تي)لیضٍصٍم  (ج

 (:سًاتي)سیثَصٍم  (د
 

 .در مورد بساق به سواالت زیر پاسخ دهید (3
 . جفت غذد تضسگ دس دّاى کِ دس تشضح تضاق ًقص اصلی داسًذ ًام تثشیذ3 (الف

1     )2     )3) 

 آًضین گَاسضی هَجَد دس تضاق کِ گَاسش کشتَّیذسات ّا سا ضشٍع هی کٌذ؟ (ب
 

 ( نمره1)در مورد معده به سواالت زیر پاسخ دهید(4
 گَاسش کذام هَلکَل ّای صیستی اص هعذُ ضشٍع هی ضَد؟ (الف

1    )2) 

 هحصَل حشکات کشهی ضکل هعذُ تا ضیشُ ی هعذُ کِ ٍاسد دٍاصدِّ هی ضَد چیست؟ (ب

 کذام هادُ هی تَاًذ پپسیٌَطى غیش فعال سا تِ هادُ فعال تثذیل کٌذ؟(ج
 

 (نمره1)پاسخ کوتاه دهید(5
 اًتْای هشی ٍ اًتْای هخشج سا تٌَیسیذ( اسفٌکتش)دٍتفاٍت تٌذاسُ (الف

   1      )2) 

 صفشا تِ کذام قسوت لَلِ گَاسش هی سیضد؟(   ب

 صفشا دس گَاسش کذام هَلکَل صیستی ًقص داسد؟ (   ج
 

 (نمره1)پاسخ کوتاه دهید(6
 هاًع ٍسٍد غزا تِ هجشای تٌفسی هی ضَد؟ (الف

 چشا هخاط تیٌی آسیة پزیشی صیادی داسد؟ (ب

 تیطتشیي هقذاس اکسیظى تِ چِ صَست دس خَى حول هی ضَد؟ (ج

 عاهل اصلی پیَستي ٍ یا گسستي کشتي دی اکسیذ اص ّوَگلَتیي چیست؟(د
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 (نمزه1)پاسخ کوتاه دهید (7
 در دم عویق چِ عبهلی ثِ افشایؼ حجن قفغِ عیٌِ کوک هی کٌذ؟ (الف

1      )2) 

 چزا گبس کزثي هًََکغیذ ثبعث هغوَهیت هی ؽَد؟ (ة

1      )2) 
 

 ( نمزه5/1.)پاسخ کوتاه دهید (8
 تعذاد عیبّزگ ّبی ؽؾی؟ (الف

 هحل ٍرٍد عیبّزگ ّبی ؽؾی؟(ة

 علت صذای اٍل قلت؟(ج

 ضخین تزیي الیِ ی دیَارُ قلت ؟ (د

 ؟(قلجی)هٌؾب عزخزگ ّبی اکلیلی  (ُ

 کبر دریچِ ّبی قلت چیغت؟ (ٍ
 

 (5/1)پاسخ کوتاه دهید؟ (9
 عبهل اصلی تٌظین جزیبى خَى در هَیزگ ّب (الف

 هَیزگ ّبی هغش اس چِ ًَع اعت؟ (ة

 .، جزیبى خَى را یک طزفِ ٍ ثِ عوت قلت ّذایت هی کٌذ................................... در عیبّز گ ّبی دعت ٍ پب ، دریچِ ّبی  (ج

 .هی ؽَد..........................................کبّؼ پزٍتئیي ّبی خَى هَجت ایجبد ثیوبری  (د

 ثبعث حفظ پیَعتگی جزیبى خَى هی ؽَد ..............................(ُ

 . لیتز در دقیقِ اعت 5در افزاد ثبلغ در حبلت اعتزاحت حذٍد .......................هیبًگیي (ٍ
 

 ( نمزه1).  ، به سواالت سیز پاسخ کوتاه دهیدخوندر مورد  (10
 پزٍتئیٌی کِ در خفظ فؾبراعوشی ٍ اًتقبل ثزخی دارٍّب ًقؼ دارد؟ (الف

 .ثغتگی دارد............................... ٍ.............................در ثذى اًغبى ، تٌظین هیشاى گَیچِ ّبی قزهش ثِ تزؽح َّرهَى اریتزٍپَیتیي اس اًذام ّبی  (ة

 گلجَل عفیذی کِ ّغتِ چٌذ قغوتی ٍ عیتَپالعن ثب داًِ ّبی ریش رٍؽي دارد؟ (ج

 

 (نمزه1.)در مورد کلیه ها به سواالت سیز پاسخ کوتاه دهید (11
 .اعت................... ًبم دارد ٍ جٌظ آى اس ًَع ثبفت ................................ ًشدیک تزیي الیِ حفبظت کٌٌذُ ثِ کلیِ  (الف

 هٌظَر اس لت کلیِ چیغت؟ (ة

 .اس ثذى خبرج هی ؽَد............................. پظ اس اًقجبض هثبًِ ، ادرار اس طزیق لَلِ  (ج

 

 (نمزه1.)فزایندهای تشکیل ادرار شامل سه مزحله تزاوش ، باسجذب و تزشح است  (12
 در کذام هزحلِ هَاد ثزاعبط اًذاسُ ٍ ثذٍى اًتخبة عجَر هی کٌذ؟  (الف

 در کذام هزاحل ، اًتقبل فعبل ًقؼ اصلی را دارد؟ (ة

 یبختِ ّبی هکعجی ریشپزسدار ، در کذام هزحلِ ًقؼ دارد؟ (ج

 

 (نمزه1.)در مورد ملخ به سواالت سیز پاسخ دهید(13
 جذة اصلی هَاد در کذام قغوت دعتگبُ گَارػ اًجبم هی ؽَد؟ (الف

 رعبًذى اکغیضى ثِ یبختِ ّب ثِ ٍعیلِ چِ عبختبری اًجبم هی ؽَد؟ (ة

 ّوَلٌف اس چِ طزیقی ثِ قلت هلخ ٍارد هی ؽَد؟ (ج

 هبدُ دفعی ًیتزٍصى دار در هلخ چیغت؟ (د

 

 

 

 

 



 (نمره1.)در مورد یاخته های گیاهی به سواالت زیر پاسخ دهید(14
 .ساختِ هی ضَد .............................. تیغِ هیاًی اس پلی ساکاریذی تِ ًام (الف 

 .ًام دارد......................................... کاًال ّای سیتَپالسوی کِ اس یاختِ ای تِ یاختِ ی  دیگز کطیذُ هی ضَد (ب

 .است ........................... ٍ ............................ جٌس دیَارُ ًخستیي  (ج

 .تایذ ، حجن ٍاکَئَل کاّص هی یاتذ ٍ پزٍتَپالست اس دیَارُ فاصلِ هی گیزد........................ اگز فطار اسوشی پزٍتَپالست ًسثت تِ هحیط  (د

 

 (نمره5/1.)در مورد گیاهان نهاندانه ، به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید(15
 .توایش هی یاتٌذ............................ ٍ ............................... ، ............................. تعضی یاختِ ّای رٍپَستی در اًذام ّای َّایی گیاُ تِ یاختِ ّای (الف

ٍ تِ سوت خارج ............................ تطکیل هی ضَد ٍ تِ سوت داخل .........................................................کاهثیَم آًٍذساس در گیاّاى دٍلپِ ای در(ب

 .را هی ساسد............................. 
 

 (نمره1)جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکنید (16
 .جذب هی کٌٌذ...................................... گیاّاى فسفز هَرد ًیاس خَد را تصَرت یَى  (الف

 .آسیة کوتزی تِ گیاّاى هی رساًذ................................ استفادُ تیص اس حذ اس کَدّای  (ب

 .گیاّاًی ّستٌذ کِ تا سیاًَتاکتزی ّا تزای تِ دست آٍردى ًیتزٍصى تیطتز ّوشیستی هی کٌٌذ................................ ٍ گیاُ ............................ گیاُ  (ج

 

 (نمره2.)با توجه به شکل به سواالت زیر پاسخ دهید(17

 .قسوت ّای هطخص ضذُ را ًاهگذاری کٌیذ- 

 (د(    ج(    ب    (الف

 درکذام قسوت ، ًَار کاسپاری ٍجَد دارد؟- 

  ، اس دیَارُ ی دارای چَب پٌثِ عثَر ًوی کٌذ؟اًتقال هَاد در عزض ریطِکذام رٍش -

 
 

 

 

 

 

 

 

 الف

  

 ب

 ج

 د









 ���� �� �	
 ������� � �����
 �� ����� ��� �� �� �	
    

:������	
 �	�� �	�     	���������� ��	�  ���	�1 ���  :���	� 17/3/1401  

:#��� ��$%�12  �� #���3�'()   ��	*+ ,-�.1 ���/� 0��   :	1.90�3�4�  

����     ���� ����� ���
 ����� � 
��� �!"�  ��# $%�&� �
 )(��)
 *��+ ����,���  �'()1  5�6�  

1  :����"� .,/� �� �� $���0� �
�� 1234 5�67  

 (�8����	90�� :1	+ ;<	�� =�	�
	� >?� ����#�@8�1 � 	�,�8	%A BC	� �D�$@� :1	%� 	� �E ,�� ��	� ��� F�*�1 ��-�. =	�

�6�� G	HI J��1 �����.$��+  

 L�M�9 ���NI 0�O� �E =��A �� (L.���� ��P� ��() $�8�� :'1 �� Q*� �	/�� 	@1� ;����    

R+ ��	�� ,�A�S .� �T�P ;5��1 =��� (U�1 	��1 V�	
 ��.	� �� �E $+	�.��+  

.���� ���4 $� ,��� ,6� �� WX4 ��Y8 �� �Z��� (<  

 ([ = �6� \A� ��	���� ��XE ;,�� 	� ] $� .� R�� ^�'1 =�6�� �	HA �E ��	��	1 ��.���$� �� 	� ��  

 (V�Z��� �%�_` ��$%� ��P� <��) ��0� ;�
 �� �1�4 =	��1 >+�� �����9������ �1��� 	*M��+.  

	��� (a �� �N� �$*� �� �	D*� R��� .� ���X� 5��
b 5$+ �� ,�c9 ) �-��( 5�	(��� �1 $*E.  

 (d .� =.	� =	� e	
 �� ���*�1�8] 5��
b 	� �-���� :� Q��.$*E �1 ���f� ��] �� ����)  

2  

2  :���� 8���  

(�8� $*���A ....................... .���� .	�� ............. =O��� �� � ,�� ��
	� .� g��� =	� 5�b V��
  

 �� � ........................ ,�8	%A �h� �� ��H�� ;	� ���M i���� 	-�� �� (L.��+ �1 �	/�� .....................  

 (U � �� ��	��	�
	�.$��+ �1 �-(*� ����	E R���A� BC	� 	�$��9 �� ....................... �	  

  (< 5$%1 =	� 5$I �� �'+�� =	� #�X� ���� g���…………… $*�-�.  

 ([1g���1 �� ���1 V��
 � ���� ���....... =	�... <$+ �� .....�1 0�j*���+  

 (V�Z��� $�(� =	���� ������
	� kH*1 .� ; =�	�*� =	� ...................$*�-�.   

  (a	� ��XE �� ���1 LNP.	�  �� ��H��C �� .................; ................... ��P� ,X ���� �1 <��).  

5/2  

3  :���0� 9��  

�1 e�� �� #��1�X� �E ��� (�8�:$*E                             ��Nf� =�	6�� (L�1 �E =�:��+ �_X4 ,-�� BC	� $����  

 (U�X1 �+���� �8�8 �� �NI LNP �X)� :'1:                      :����	P �� �E�X� 5��
b \_*1 (<  

:$*E �1 0�j*� �� �� 	1. <$1 �E =�E�1 ([                       (VWX4 ��m ���� 0�Yn:  

:����� �8] 5�	1 ���� ����A $�8�� :'1 (a  

75/1  

4   (:	��;��
 8<= �
>2  ?�):	1. �� �Z��� ��$E3/0 ���	h5��� =�o,�� ��-� �_X4 = 

(�Z��� �	� � 5�	6+ �Eb )  

  

  

 (L�1 �	/�� �3��` �M .� 	� ��X�� �� J��'� �	H���o��+  

 ��P�1 g��� =	� �638 :�	31 �� �%�	1 �	/�� .� �E �HY� 5�	6+ � �	� : 4��4� 8<= �
(@

o,-�M ;$*E �1 =����XP =�1 �� 

1  

5  o,-�M ;��+ �1 	� #��1�X� =	� g���1 �� �+���� �	HA R���A� BC	� �E =� 5q�� �	E�.	� (�8�  

o��+ �1 ] J��'� BC	� �E�'1 �M � ,�	/E �D*H� �E�1  (L  

 ; <��H� �� �%A� 5�	1 (U.��+ �1 \A� i���� �8�8 �%A� ���1 5��6� �� ..................... r��` .� �E ,�� ...................  

5/1  

  �A� �6B7 �
 $%��� ���
�    



                                              �6B7                                 $%��� ���
�2    

6  :��)
 D��� �������+ �
 
��� E
�F G��H 
��� �
  

 (�8�o,-�M 5�	� �
 i��� ��	1	� ,��1  

  

 (L 8<=a :  ��$�� �M �� �� �
 �$��� ��	1	� ��� �� WX4�1 ��	�o$���A  

  

 (U 8<=b (,�� �1��8� 5�	6+ � �	� �Eb) :  

1 �� 5�	6+ ��$E (o���� R3� ,��E��	6�  

2o,�� <�	(�1 ��3� 	� 5�	6+ ��$E 	H*1 (  

3���� (�1 5$�� 5�	6+ ��$E �� ��� �+�� =	�o��+  

  

25/2  

7    

o,-�M �(XC 	�	�� =������ ,XC (�8�  

 � ..................... ;:1	+ ��	�� �-1 =	� ��$�� �H+�9 ,A	� ��	1	� (L.$+	� �1 ........................... � .........................  

.$��_� �	� �� ,�c9��XE �� ��P�1 =	� 5��D�� (U  

o$��+ �1 �	@'��� W_� ��	�� =	� ,A	� ��$E (<  

o��+ �1 ��
	� ��	� #�X� �M ^��� � ,�� �-*P �M .� J���9 ([  

 �E $��_� �	� ��	�� ��
	� �� (V+	� ��+�� ��*���A ��	����*.$  

3  

8  :$��� ��	9 ��. <m��� �� 	� 0�-��1 ���1 ��  

o��+ �1 :�@H� 	� 0���1 ��$E ,�8	%A .� g�� (�8�  

o,-�M �H�� ���-Y� 0�-��1 ,S	(� :1	C (L  

U 5��� u	v�
� ��
 �� �� ��
	� 0/� ��H�� ....................... ;�6�-��1 =	� #�X� �� (.,��  

  

< (8��I� 8<= �
: 0�-��1 ,�8	%A .� :@+ �� ��P�1 o��+ �1 :)	� ��A	� �M ��H�� ;  

  

  

  

 ([8<=a: �1�$�� �M �n�C \?31 �� o$�� �1 	H� ��	�� �M �� �  

5/1  

9  :$��� ��	9 <m��� ��� ��  

w��E	E �x%� �� ��.�� 	_yD� =	� #�X� ;L] ,A� �$� .� =����XP =���  (�8�  	�o$���� ���%n� �M W+ �	D*� ��  

 (L BC	� �X1��C �M���M =	�$��] �� L] ��� �D����9;  z�%� �`o��+ �1  

 (U	H� 	�	�� �x%� �� r��%��o,-�M �  

 (<0� ,�6��=��E	���	�� � ����� ��-�.o,-�M �_� 5	�� =��� 	�  

 ([o��+ ,
�� J� �*� �?4 R�	E BC	� $���� �1 ��� .�� J� �� =���� �M  

 (V ��_6E�(-A  	�	�� $+� �� =�h� �Mo��+ �1 LNP e	
 .� �X@+ �M �� � o����  

2  

  �A� �6B7 �
 $%��� ���
�    



                                               �6B7                                    $%��� ���
�3    

10  O����� ���1 :�$_� � ���f� ��] LNP �D��DM � ���5�	6+ ;e	
 .� 	��	� �� ��. :@+ �� 5$+ {YH1 =	� .$�*E =��N�  

  

1  

11   �� 5�67 ����F:���� *�,!��  

 (:	���� �� �K���
 ?LM� 
��� �?��	�+ ��)��F .............. ��	�+ 8F 4 ��� �/�� ............ O� P��F. 

1 ($4	A- = �4	� �� ] b�(� � 5$*@1 ��$�� �	/�� 	�    2 ( =����- = �4	� �� ] b�(� � 5$*@1 ��$�� �	/�� 	� 

3 ($4	A-  � 5$*@1 ��$�� �	/�� 	�= �H�� �� ] b�(�    4 (=����- = �H�� �� ] b�(� � 5$*@1 ��$�� �	/�� 	� 

 (*Q��� 5�67 �)��R�	�<	� 
��� �
 $��0� 9��� 

1 ( �����+ �� ������A ���6� 	�	�� ,A	� �1$��+. 

2 (���1 L�-'1 ��n �$� ��	�� <m�v'1 .� 0�� ��`$��+. 

3 ( ����� �� 	�	�� .� F	A� ��5	�� $���� R3� ����
. 

4 (�1 �4	� 5��
b ,8	� �� 	�	�� ��� �� 5���6�$*�	1.  

5/0  

12   (�8�=� �*�1. ,A	� ��	1	� 0�H���	9; ���� ��q�� �M =��] 	�	�� ��o o,-�M ��q�� ��� ,�6�� �  

.$*E �1 ���f� ] Q�� 	1. ,+N� 	� � Q�� �_� �$��� �� �D��A �P�� (L  ,XCo,-�M  

1  

  S"+  20  

  

��=�� ��2��� 4 
�= 

   
�
��1401 



رپ تلد ، تسدیما زا ییایرد هک راپسب ادخ ارهب تلد

دیما

هاگشزومآ رهم

: یگداوناخ مانو دزیمان ی۱ هیحان ، نیون فتاه ناتسریبد

لا وس لا:12 وس یبرجتدادعت مهد 1 یسانش :1401/3/3تسیز خیرات هقیقد 90: نامز

1فیدر هحفص تسا یتمسق دنچ ؤساالت ، دینک تقد زیزع نازومآ هرمنشناد

صوغ)1 :(اب دییامن صخشم ار ریز تارابع ندوب طلغو حیحص

غ چ) ص ج) ص ث) غ ت) ص پ) غ ب) ص ( فلا

غ ح)

2

2: دینک لماک

هتخای ت) راداوه یاه هسیک پ) ههدزاود ، هدعملا زول زاپیل ب) ATP،( زوتیسوزگا ) ینار نورب ( فلا

هتسویپ ث) یرانک

زرپزیر ، کیدزن هدروخ چیپ هلول چ) یدیئولیم ج)

2/5

3: دیربب مان

دبک چ) ینایم ج)الهی یزغم ث)لپ ژن وکیلگ ت) هدعم پ) یقاچ ب) نارباو گرخرس ( فلا

1/75

هچیهام4 –(7) هرامش پ) بلق یداه هکبش و ینیبانیب تاحفص ب) یتخل هس هچیرد –(2) هرامش ( فلا

لکش C فورضغ هناهد

1

لح5 داوم تظلغ رگا – سوم اال توپیه ب) نارباو گرخرس رطق هب تبسن ناروآ گرخرس رطق ندوب رتشیب ( فلا

هدور ، دیسا کیروا پ) دوش. یم کیرحت دور، رتارف یصخشم دح زا بانوخ رد هدش

1/5

6: دیهد خساپ نارادناج رد داوم شدرگ عونت دروم رد

تسوپ اهو شش :a لکش ب) اه مادنا یاه گریوم مامت هب ژنراد یسکا نوخ هرابکی لا قتنا ( فلا

-(2) هرامش -3 تیسوفنل -(3) هرامش -2 زمرق لوبلگ –(4) هرامش -1:b لکش پ)

لیفورتون

2/25

هنکآ7 مرن زاس، هبنپ بوچ مویبماک هبنپ، بوچ ب) اه لولس سناس روتژ ( فلا

میشنارلکسا - میشن ت)کال دیئونتورک و لیفورلک پ)

هنزور نابهگن یاه لولس – میشناراپ ج) یتسوپور یاه هتخای – دیپیل ث)

3

هقاس8 ث) نیسپ بوچ یاهدنوآ ت) هتسه پ) ب)کالکه هقاس نیتسخن متسیرم ( فلا

هپل کت –

1/5

یا9 هشیر راشف پ) بآ یاه لوکلوم یبسچرگد و یبسچ مه ب) سناس روتژ ( فلا

- دنک یم دودحم ار ناهایگ دشر ج) قرعت شکم یورین ث) ژن ورتین تیبثت ت)

تافسف

2

10+NH4-4 زاس تارتین یاه یرتکاب -3 زاس کاینومآ یاه یرتکاب -2 ژن ورتین هدننک تیبثت یاه یرتکاب -1

( موینومآ نوی )

1

ب)112 3( 0/5فلا

مادنا12 زاین دروم ژن یسکا نیمات ) بآ نایرج ربارب رد تمواقم ندش ومک مادنا ندش کبس – راداوه میشناراپ ( فلا

( هایگ

اهدیئونتوراک شیازفا و لیفورلک هیزجت ب)

1



  ادامه سواالت در صفحه بعد  

 

زیست  درس: سواالت امتحان

 شناسی 

 باسمه تعالی

 
 و پرورش استان هرمزگان   اداره کل آموزش

 اداره آموزش و پرورش ناحیه دو بندرعباس  

 دبیرستان طالیه داران اسدپور)دوره دوم( 

 

 

 خرداد ماهنوبت:   1401/  3  /8  تاریخ : 

 دقیقه 80مدت امتحان:  تجربی رشته:             دهمپایه:  

 صفحه  5:کل صفحاتتعداد 15سوال:تعداد  سعدی بهور  نام دبیر:

 نمره به حروف:   نمره به عدد: نام و نام خانوادگی:

 بارم ســــــــواالت ردیف

 جاهای خالی را باکلمات مناسب پر کنید. درست  یا نادرست بودن  عبارات زیر را مشخص کنید  1

 ف شیب غلظت جابه جا میكند .................... نام دارد ل د را برخفرایندی که در آن یاخته موا-الفا

 نامیده می شود.  د....................انشعاباتی از نایژه که دیگر غضروفی ندار-ب

 سامانه بافت پوششی در برگ ها ، ساقه ها و ریشه های جوان ...................... نامیده میشود -پ

  ذخیره انرژی در بدن را تشكیل می دهد..بافت پیوندی..........................بزرگترین-ت

خون که به صورت درصد بیان میشود ..................... گفته  نسبت حجم گویچه های قرمز خون به حجم -ث

 .میشود

 است. ...........تعداد نفرون ها از تعداد لوله جمع کننده ادرار   -ج
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 جملت درست و غلط را مشخص کنید.   2

   یاخته شروع می شود و تا زیست بوم پایان می یابد. از ،گستره حیات -الف

 سازد و صفرا آنزیم ندارد  کبد صفرا را می -ب

 بافت چوب پنبه  وجود ندارد.  یها اخته یپلسمودسم  در -پ

   می شود ولی خودش زنده نیست. ساخته یاخته دیواره یاخته ای توسط بخش زنده  -ت

 ض ریشه شیوه آپوپالستی استیكی از روش های انتقال آب در عر -. ث

 خروج آب از گیاه به صورت بخار را تعریق میگویند -. ج
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 401خرداد 2 صفحه : ادامه سواالت امتحان درس: 

 نام و نام خانوادگی:

 

 كدام درست است؟ 3

 كليه چپ از كليه راست كمي پايين تر است. - الف  

 ترومبين باعث تبديل فيرينوژن به فيبرين است - ب

 ل هاي سفيد در توليد لخته خون نقش اصلي دارند در خون ريزي هاي شديد گلبو- . ج

 ديافراگم باعث جدا شدن حفره شكمي از لگن ميباشند- د

5/0 

بط  با هم را پيدا كرده و شماره آن را گزاره ها با يكي از واژه ها ارتباط منطقي دارد . عبارت هاي مرتهريک از   4

 درون هر پرانتز بنويسيد)دو واژه اضافي است(

 .......( اكسيژن زياد دارد و به اندام ها و ياخته ها فرستاده مي شود.گروه هم                         )... -1

 كه مي تواند به يک مولكول  اكسيژن وصل شود هموگلوبين                      ).........( يک اتم آهن دارد -2

 ي شود.، به آساني  از هموگلوبين جدا نمنايژک انتهايي                  )........( پس از اتصال  -3

 حبابكي ختم مي شود. هاي  خون روشن                       )........( به كيسه   -4

 ه اكسيژن راتوجيه مي كند (علت نياز ب)........                 كربن مونواكسيد -5

 ربن دي اكسيد را با آب تركيب مي كند. كنايژک مبادله اي                 ).........(   -6

 از كربنيکانيدر -7

 سورفاكتانت -8
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 .   ديپاسخ ده  ر يدر مورد دستگاه تنفس در انسان به سواالت ز 5

 بر عهده دارند ؟   ي ا  فه يچه وظ  يحبابك  سهينوع دوم در ك   ي ها  اختهي  -  الف

 شود ؟   يم  يتنفس  يچگونه موجب گرم كردن هوا  ينيب  –  ب

1 

6 

 

 

 

 

 

 د يسيرا بنو  رياصطالح مناسب جمالت ز  - الف

 قلب .............   وارهيد  ه يال  ن يتر  م يضخ- 2         ............  يقلب  يگره شروع كننده تكانه ها - 1                       

 د يكن  انيب  فهيوظ کيخون    يها   ن ياز پروتئ  ک يهر  يبرا   - ب

 گلوبولين:- 1

 : نيآلبوم   - 2

 مورد 2علت ايجاد ريفالكس چيست ؟  - پ

2 

 



 401خرداد 3 صفحه : ادامه سواالت امتحان درس: 

 نام و نام خانوادگی:

 

 . ديياز عبارات داخل پرانتز را انتخاب نما يكيدر هر جمله   7

 

 انجام مي شود.  (هدر ) معده / دوازده  ده  عليپاز لوزالم  گوارش چربيها، بيشتر در اثر فعاليت  - الف

 )مسطح، انقباض/ مسطح، استراحت(قرار دارد.  تيدر هنگام عمل دم در وضع  افراگم يد  چهيماه- ب

 باشد   ي كه عامل به وجود آمدنش انقباض بطن م   يكاهش ارتفاع موج- پ

 ها(باشد.   چهيدر  يتنگ  /يممكن است نشانه )سكته قلب   

 ادرار است    ليمرحله تشك  ني ) تراوش/ ترشح(، نخست  - ت

 ( است. رييمختلف ) ثابت / متغ يها  تهيديدراس  نيانيرنگ آنتوس- ث
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 (ديكن  نيينوع بافت را تع  ريدر موارد ز- الف 8

 .................................... لوريمخاط روده.............................              بنداره پ   ي بافت پوشش  

 (ديسيرا بنو رياز موارد ز کينقش هر    - ب

 .................. معده در لوله گوارش ملخ .................                   هزارال در معده گاو    شيپ

 است................  يمورب از مشخصه كدام اندام گوارش  چه يماه  - پ
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 ( وتاهك)مسير  .ل نشان داده و آن را نامگذاري كنيدكمسيرهاي حركت شيره خام را در عرض ريشه با رسم ش 9

 

 

 

 

 

 

 

 

1 



 401خرداد 4 صفحه : ادامه سواالت امتحان درس: 

 نام و نام خانوادگی:

 

 بارم ســــــــواالت ردیف

 ست؟يعلت چ 10

 ؟ در پاييز گياهانتغيير رنگ برگ    -الف  

 

 وجود دارد؟    م يضخ  ه يپا يمنفذ دار غشا  رگ يچرادر مو  - ب

 

 شكيل پوستک در ريشه گياه؟ عدم ت- پ

 

 خطر ناک بودن كندن پوست درخت براي گياه؟ - ت

 

2 

 :ديسي را بنو  ري، اصطالح مناسب جمالت ز  اهانيدر مورد ساختار گ 11

 ماده ساخته شد  ن ي بار از ا  ن ياول  کيالست  -الف  

 كه نازک مانده است   وارهياز د  ي مناطق  - ب

 ي ا نهيبافت در سامانه بافت زم  نيتر  جيرا  - پ

 يجانور  اختهيبا    ياهي گ  اختهي  ي تفاوت اصل- ت

 

1 

 اه تک لپه يا دو لپه مي باشد؟به شما داده شود برچه اساسي تشخيص خواهيد داد كه ان گياگر شاخه گلي  - الف 12

 ( مورد2)

 

 

خير؟ دليل  مربوط به نوک ريشه است با او موافقيد يا  ي ادعا دارد كه بيشترين جذب آب  در ريشه  زآمودانش  - ب

 ذكر كنيد.خود را  

 

 

2 



 401خرداد 5 صفحه : ادامه سواالت امتحان درس: 

 نام و نام خانوادگی:

 

 

 افتد؟   يم  يچه اتفاق  مي( %قرار ده  10) ملحول نمک    ظ يغل طيرا در مح  ياهيگ  ي  اختهي  ک ياگر    ديده  حيتوض 13

 

 

1 

 شود؟   يم   دهي د  ياهيگ  ي از بافت ها  ک يدر كدام    ريز  ي ها  يژگي از و  کيهر 14

  .نازک  ن ينخست وارهيكلرو پالست دار با د  ييها  اختهي - الف  

 .رندي گ  يروپوست قرار م   ريكه كه معموال در ز  يسلولز  نينخست   وارهيبا د  ييها  اختهي- ب

 .باشد  يمنافذ فراوان م   ي آن دارا يعرض  وارهيكه د  يسلولز  نينخست   واره يبا د  ييها  اختهي - ج  

 . ابندي  يم  زي نگهبان روزنه وكرک تما  يها   اختهيبه    ييهوا  يكه در اندام ها   ييها  اختهي- د

1 

 .  ديپاسخ كوتاه ومناسب بده ريبه سواالت ز 15

 ؟ ي از بدن دفع مي شودچه بخش  ط نيتروژن دار توس  در سخت پوستان مواد دفعي  - الف

 ؟كدام گروه از جانوران داراي لوله مالپيگي هستند  - ب  

 ؟ در كدام گروه از ماهي ها، دفع برخي يون ها از طريق آبشش ها صورت مي گيرد- ج  

 ؟ يده مي شودر دقباضي در كدام جانوئل ان واكو  - د  
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 20 باشیدموفق  جمع

 











 

 جمهوری اسالمی ایران 

 اداره آموزش و پرورش منطقه شهر تهران 

 تهران  4اداره آموزش و پرورش منطقه 

 

 مهر یا امضاء مدیر 

 سوال

 ماه    خرداد) غیر دولتی (    نوبت امتحانی :   تالش مهر پاینده ش صندلی ) ش داوطلب ( :              نام واحد آموزش :  

 دهم تجربی  پایه :                                               نام و نام خانوادگی :                      

 1400-1401   سال تحصیلی                       سپهدوستنام دبیر :                1زیست شناسی سوال امتحان درس : 

 صبح    :   ساعت امتحان 

 دقیقه   90:   زمان امتحان 

 1401 /  3 / 11:   تاریخ امتحان 

 برگ  3 تعداد برگ سوال: 

 بارم  چندان گرددقال علی )ع(  : هرگاه دانش کسی زیاد شود ادب او زیاد می شود و ترسش از پروردگار دو  ردیف 

1 

 

 

 :  د یرا مشخص کن  رینادرست بودن جمالت ز ایدرست  
 افزایش کمیت و کیفیت غذای انسان، شناخت رابطه بین گیاه و جانور است. الف( از راه های 

 ب(سلول های پوششی مری برخالف معده نمی توانند آنزیم های گوارشی ترشح کنند. 

 ج(مجاری نای و نایژه و حبابک ها در یک انسان سالم ، همیشه باز می مانند.

 در تشکیل دریچه های قلب شرکت می کند.  د( برون شامه 

 ه(رایج ترین بافت در سامانه بافت زمینه ای، پریدرم است. 

 و( سلول های دوکی شکل دراز آوند های چوبی از سلول های تراکئید ساخته شده اند.
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 :  دیکلمات مناسب بگذار یخال  یدر جا 2

  .................... و یک مولکول  ..................... تشکیل شده است.هر تری گلیسرید از سه مولکول  الف(

 ب(به چین خوردگی های میکروسکوپی یاخته های روده .......................... می گویند.

 ج( تبادالت گازی در حلزون از نوع....................و در ملخ از نوع .................. است.

 یه پیوندی در سرخرگ ها نسبت به سیاهرگ ها .................... است.د( ضخامت ال

 ه(تار کشنده در ریشه های جوان ، از تمایز سلول های ........................... ایجاد می شود.

 ............................... شروع و تا سطح اندام ادامه دارد.و(پوست درخت مجموعه ای از الیه های بافتی است که از  

 

 

2 

 درجمالت زیر،عبارات صحیح داخل پرانتز را انتخاب کنید.  3
 دانه های روغنی ( به دست می آید.  –گازوئیل زیستی که از )سلولز    الف(

 حلقه کامل ( دیده می شوند.  - )قطعه قطعهب(در تشریح شش گوسفند، غضروف های نایژه ها در بخش ابتدایی به شکل  

 دهلیز چپ ( وارد می شود.  –ج( خون روشن ابتدا به ) بطن چپ  

 جگر ( می ریزد.   – د( خون سیاهرگ باب به  ) روده باریک  

 سیانوباکتری (با گیاه گونرا همزیستی دارد.   –ه(باکتری فتوسنتز کننده ) ریزوبیوم  

 مکش تعرقی( است. –و(عامل اصلی انتقال شیره خام ) فشار ریشه ای  
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 به پرسش های زیر پاسخ مناسب دهید.در مورد گوارش غذا   4

 الف( یک نقش صفرا چیست؟ 

 ب(یک نقش فاکتور داخلی معده چیست؟

 کلریدریک اسید به ترتیب توسط چه سلول هایی ترشح می شوند؟ج(آنزیم های شیره معده و  

 

1 

 

 جمالت زیر را کامل کنید.  5

 ............................................................................................................. الف( پوستک نسبت به آب نفوذ ناپذیر است ، زیرا  

 .................... ب( سلول های آوند آبکش گرچه هسته ندارند، اما زنده اند، زیرا ..................................................................

 

1 

 

 



 

 بارم سواالت ردیف 

6 

 

 الف( چرا دیواره بطن چپ قلب ضخیم تر از دیواره بطن راست است؟ 

 

 ب( به دهلیز راست خون چه رگهایی وارد می شود ،نام ببرید.

 

 ج(ماهیچه های قلب توسط کدام رگ های قلبی ، تغذیه می شوند؟
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7 

 

 

 چرا گویچه های قرمز انسان هسته و بیشتر اندامک های خود را از دست می دهند؟  الف(

 

 ب( دو مورد از عوامل  ایجاد بیماری خیز یا ادم را بنویسید. 

 

 ج(به ترتیب پروتئین های آلبومین و گلوبولین در خوناب چه نقشی دارند؟ 
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8 

 

 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

 های آب شور ، ادرار رقیق است یا غلیظ؟ الف( در ماهی  

 ب( هورمونی که ادرار را کاهش می دهد ، چه نام دارد؟ 

 ج( مرکز تشنگی در کجا قرار دارد؟

 د(ماده دفعی حشرات چه نام دارد؟

 خون ، نقش مهمی دارد؟  PHه( کدام مرحله تشکیل ادرار در تنظیم  

 و( کدام رگ کالفک را ترک می کند؟
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 با توجه به شکل مقابل جواب دهید.  9

 ( چه نام دارند؟ 3الف( سلول های پوششی بخش شماره )

 ( ؟ چرا؟ 2( است یا شماره )1ب( سرخرگ آوران شماره )

 

 ( چیست؟4ج(اهمیت وجود ریز پرز در بافت پوششی شماره )
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10 

 

 

 نامگذاری کنید. الف( با توجه به شکل مقابل بخش های شماره گذاری شده را  

1 -  ...................................2 - ..............................................3- 

 ............................................ 

 ب( کدام الیه به غشای سلول نزدیک تر است؟ 

 ج( کدام الیه از همه زودتر تشکیل می شود؟

 یه ، متوقف می شود؟ د( رشد سلول بعد از  کدام ال
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 در مورد کودها: الف(کدام یک از بقایای در حال تجزیه جانداران است؟  11

 ب( مصرف بیش از حد کدام یک ، آسیب زیادی به خاک و محیط زیست وارد می کند؟                         

 ج( کدام یک شباهت بیشتری به نیازهای جانداران دارد؟                         

 د(کدام یک معایب دو نوع کود دیگر را ندارد؟                          

 

1 

 

 

 

 



 

 بارم سواالت ردیف 

12 

 

 با توجه به شکل های مقابل : 

 الف( برش عرضی آن ها مربوط به ساقه است یا ریشه؟ 

ب( کدامیک مربوط به گیاه دولپه است؟ برای جواب خود دلیل  

 بیاورید.

 

 ( نشان دهنده چه بخشی است؟ 1ج(شماره ) 

 

 

1 

13 

 

 

 نشان می دهد. در شکل زیر، مسیر های انتقال مواد در عرض ریشه را  

 ( چیست؟ 2الف( نام مسیر )

 ب( در کدام مسیر ، نوار کاسپاری نقش صافی در جلوگیری از ورود مواد ناخواسته یا مضر را برعهده دارد؟

ج( در ریشه بعضی گیاهان که نوار کاسپاری ظاهر نعلی شکل دارد کدام سلول ها، موجب انتقال مواد به آوند های 

 . می شوند؟نام ببریدچوبی  

   

 ه(جنس نوار کاسپاری از چیست؟

 

 

1 

 در رابطه با سلول های نگهبان روزنه به پرسش های زیر پاسخ دهید.  14

 الف( دو ویژگی دیواره سلول های آن ها که منجر به باز شدن منفذ روزنه های هوایی می شود را بنویسید. 

 

انباشت کدام مواد و یون ها در یاخته نگهبان، فشار اسمزی آن ها ب(در هنگام باز شدن روزنه در حضور نور، با تحریک  

 افزایش می یابد؟ 

 

 ج( بعضی کاکتوس ها ، برای جلوگیری از هدر رفتن آب در ارتباط با رفتار روزنه ای، چه سازشی پیدا کرده اند؟ 
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 با آرزوی موفقیت و سربلندی شما عزیزانم 
20  

 نمره 

  نمره به حروف :                                                 امضاء دبیر :                نمره به عدد :       
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