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 نمره سؤاالت ردیف

 :درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید 1

                                .                 در زردپی و رباط یافت می شودبافت پیوندی سست  -الف
 .شیرة معده شود pH شافزایکناری غدد معده می تواند سبب  با تأثیر بر یاخته های گاسترین هورمون -ب

 .اضافی وارد می شود( نایژه)یک انشعابچپ در تشریح شش گوسفند مشاهده می شود به شش  -ج

 .صورت می گیردجهت شیب غلظت خالف و عبور مواد در دخالت دارند دخالت پروتئین های غشایی در انتشار تسهیل شده   -د

 .منتقل می شودصورت ترکیب با هموگلوبین بیشترین مقدار کربن دی اکسید در خون به  -و

 .مقدار بافت آوند چوبی در ساقة چوبی شده، نسبت به آوند آبکشی بیشتر است -ی

3 
 

 :کنید عبارات زیر را با کلمات مناسب کامل 2

 .در زیر منفذ بزرگ سیاهرگ زیرین قرار دارد ....................................گره در قلب انسان سالم؛  -الف

 .است ............................................... ن سطح سازمان بندی حیاتششمی -ب

 .یه الیه داردساختاری ال.................................................... در ساختار معدة گاو،  -ج

 .نام دارد .......................................مویرگی در کلیة انسان اول شبکة -د

 .محافظت می شود............ .....................نوک ریشه توسط  زدیکنخستین ن مریستم -و

 .از طریق روزنه های آبی صورت می گیرد..... ................................... -ی

3 
 

 .است...............و ................ گردش خون از نوع ، الغب اندوزیستدر  - 3 

     بسته – ساده( 2                                                                 باز – ساده( 1

                   بسته – مضاعف( 4                                                             باز – مضاعف( 3
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 است؟ درستکدام عبارت در رابطه با فراوان ترین یاخته های خونی انسان  4

 .به وجود آمده اند لنفوئیدیاز یاخته های بنیادی ( 2.                                        ه اندهست دارای( 1

 .تحت تأثیر نوعی هورمون افزایش می یابند( 4         .                 در دفاع بدن شرکت دارند( 3

0/5 

 

 

 کدام عبارت در رابطه با گردش خون ماهی، درست است؟ 5

 .از طریق سیاهرگ مستقیماً به دهلیزها وارد می شود خون تیره( 1

 .عبور می کند تیرهاز حفرات قلب خون ( 2

 .به اندام های مختلف می رسد شکمیخون روشن از طریق سرخرگ ( 3

 .با انقباض بطن، خون روشن به مویرگ آبشش فرستاده می شود( 4

5/0 

 

 «.................در کلیة انسان سالم و بالغ؛ »               کدام عبارت را به درستی کامل می کند؟ 6

 .دنده ها از کلیة راست محافظت بیشتری انجام می دهند( 1

 .کپسول کلیه برخالف چربی اطراف آن، در حفظ موقعیت کلیه نقش دارد( 2

 .درون بخش قشری چندین ساختار هرمی شکل قرار دارد( 3

 .عیت باالتر واقع استسرخرگ کلیه نسبت به سیاهرگ آن در موق( 4
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 چند مورد از کدام از ویژگی های مریستمی می باشد؟ 7

 .فضای بین یاخته ای زیادی دارند -الف

 .توانایی تقسیم زیادی دارند -ب

 .قادر به تولید انواع سامانه های بافتی اند -ج

 .دارای واکوئول بزرگ اند که بیشتر حجم یاخته را اشغال کرده است -د

1 )1                                        2 )2                                       3 )3                                         )4 

5/0 

 

8 
 

 ؟داردن در کدام مورد؛ ویژگی ذکر شده مطابقت

 کاروتنوئید فاقد: کلروپالست ( 2                                 ترکیبات رنگی                   فاقد: آمیلوپالست ( 1

 ترکیبات ذخیره ای دارای :واکوئول ( 4                            ترکیبات پاداکسنده                 دارای: کروموپالست ( 4

0/5 

 

 :  تاريخ آزمون آقای بابلی:  دبير :نام

 : ساعت آزمون  1 شناسی زيست: نام درس :نام خانوادگى 

 دقيقه 07  :مدت آزمون (تجربی)دهم  : کالس :شماره صندلی
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 نمره سؤاالت ردیف
 .دو مورد بنویسید( ادم)زاز عوامل ایجاد کنندة خی 9

 

 

0/5 

 .شماره ها را نامگذاری کنید. دهد شکل زیر طرح ساده ای از انعقاد خون را نشان می 10

 

1 

 :کوتاه دهیدپاسخ  11 

 بیشترین ضخامت دیوارة قلب مربوط به کدام حفرة آن است؟ (الف

 غشاء پایه چه ساختاری دارد؟( ب

 از قطعه قطعه شدن کدام یاخته ها ایجاد می شوند؟( گرده ها)ها پالکت( ج

 مادة دفعی نیتروژن دار حشرات کدام است؟( د

1 

 :ذکر کنیدجانوران بدن در زیر را  مواردهر یک از ( عملکرد)اهمیت 12

 : بندارة مویرگی  -

 

 : غدد راست روده ای در ماهی های غضروفی  -

 

0/5 

 

 

 .علت بیماری دیابت بی مزه را بنویسید( الف  13

 

 ؟نه به طور غیرارادی صورت می گیردان، تخلیة مثاچرا در نوزادان و کودک( ب

 

 بیشترین بازجذب در کدام بخش نفرون صورت می گیرد؟( ج

 

 یاخته های الیة درونی دیوارة کپسول بومن چه نام دارند؟( د
 

1 

 

 .دهند؟ در هر مورد مثالی ذکر کنیدبا توجه به شکل؛ موارد الف و ب هر کدام چه نوع سامانة گردش مواد را نشان می  14

 

1 

 خون چگونه است؟ pHنقش کلیه ها در تنظیم   15

 

 
 

5/0 

 مرده اند؟( سخت آکنه)لرانشیمیچرا یاخته های اسک( الف  16
 

 .ذکر کنید( پارانشیمی)بافت نرم آکنه یک وظیفه برای( ب

 

75/0 
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 نمره ادامة سؤاالت ردیف
 در قارچ ریشه؛ هر یک از اجزاء سازنده چه وظیفه ای دارند؟ (الف 17

 

 زیستی چیست؟منظور از کود ( ب

 

75/0 

 است؟( ریشه یا ساقه)مربوط به کدام اندام( زیر الفشکل در  18

 مورد نظر تک لپه است یا دولپه؟گیاه 

 .شماره ها را نامگذاری کنید( ج

 

1 

 :زیر را توصیف کنیداصطالحات  19

 ( :کلیوی)تراوش (الف

 

 

 :پالسمولیز  (ب

 

 

 

 : بارگیری آبکشی( ج

 

 

 : لپ کلیه ( د

 

2 
 

 هر یک از عبارات زیر توصیف کدام اصطالح مهم در زیست شناسی است؟ 20

 :د، بسیاری مواد جذب نمی شوناین بیماری افراد مبتال به در -الف

 

 : میزان هوایی که در هر دم یا بازدم عادی وارد شش ها یا از آنها خارج می شود   -ب

 

 : به سرعت در یاخته های ماهیچه ای قلبی منتشر شود( انقباضی)پیام الکتریکی عاملی باعث می شود  -ج

 

 :نوعی مویرگ خونی با غشاء پایة ناقص  -د

 

1 

 «بابلی -باشید سرفراز»
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 رشته :                         : پایه نام و نام خانوادگی: 

سوال امتحان درس:                                                                                                  سال تحصیلی :  نام دبیر:

 بارم
سواالتردیف

 صحیح و یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص کنید.  1

 . ابدی یم انی پابوم  ستیشود و با ز یشروع م اخته یاز  ات،ی ح ۀگسترالف( 

 شود. های گوارشی میلوله با شیرهموجب مخلوط شدن محتویات  گوارش ۀ در لول حرکات قطعه قطعه کننده تداومب( 

 کند. ینازک وجود دارد که هوا را گرم م ۀواریبا د ییاز رگها عی وس یا شبکه ،ینیدر بج( 

شود. یو بازگشت آنها به حالت استراحت ثبت م  دهلیزها انقباض ان یاز پا شی پ یاندک Tموج د( 

1 

 جمالت زیر را با کلمات مناسب کامل کنید. 2

 . شوند یم لیتشک ،......................به نام  ییواحدها  وستنیاز به هم پ نها یپروتئالف( 

 شود.  یم لیتبد .................... به  دیاس کی دریبر اثر کلر نوژنیپپسب( 

 شود. یم دهینام .....................ندارد،  یغضروف گری که د ژهیاز نا یانشعاب ج( 

.دیآ یبه دست م ............... م،یضرب کن  قهیرا در تعداد ضربان قلب در دق یااگر مقدار حجم ضربهد( 

1 

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

 نام دارد.  انتقال فعال( – انتشار)کم غلظت   یجاپر غلظت ب ی مولکولها از جا انیجرالف( 

 شود. یم  انجام   (دوازدهه –)معده لوزالمعده در  پازیل ت یدر اثر فعّال شتریب ها،یگوارش چربب( 

 شوند  یم دهید  یلی اکل یسرخرگها   یدو ورود  ،ینیس ۀچیدر پایین( –ی باال)سرخرگ آئورت،  یدر ابتدا ج( 

 پوستی( است. -تنفس در زنبور از نوع )نایدیسید(

1 

 اصطالحات زیر را تعریف کنید.  4

  د( فشار خون         دَم نگارهج(         پرچگال  نیپوپروتئیلفشار  اسمز ی     ب( الف(

2 

 )برای هر پروتئین یک نقش ذکر کنید(نقش پروتئین های زیر  را در پالسما بنویسید.   5

الف( آلبومین                                                 ب( فیبرینوژن

5/0 

 5/0 را نام گذاری کنید.  2و   1شکل زیر شماره های  در  6

بنام خدا

 امتحان درس زیست شناسی پایھ ی دھم پایانی نوبت دوم
تاریخ

مدت پاسخگویی
تعداد صفحھ

تعداد سوال

دقیقھ۸۰
۳
۲۹

آموزش وپرورش استان
مدیریت آموزش وپرورش شھرستان

آموزشگاه



 بارم

: پایه رشته:        نباله سوال امتحان درس: د

 های زیر پاسخ دهید: در مورد اریتروپویتین به پرسش 7

 شود؟الف( از کدام اندام ها ترشح می

   کند؟ب( بر کدام اندام اثر می

 ج( چه نقشی دارد؟ 

1 

 دهند؟های خونی سفید را نشان میتصاویر )الف( و )ب( کدامیک از یاخته 8

 ب( )    )الف(    

5/0 

 5/0 ؟ خون را تنظیم می کند pHکلیه چگونه  9

 5/0 ی وجود دارد؟ سازوکارچه راوشی به حدکافی زیاد باشد برای اینکه فشار ت 10

 5/0 فرایند بازجذب در کلیه را توضیح دهید.  11

در سخت پوستان مواد دفعی نیتروژندار توسط چه بخشی از بدن دفع می شود ؟الف(  12

 کدام گروه از جانوران دارای لوله های مالپیگی هستند ؟ب( 

 گیرد ؟در کدام گروه از ماهی ها ، دفع برخی یون ها از طریق آبشش ها صورت می ج( 

  شود؟واکوئول انقباضی در کدام جاندار دیده مید( 

1 

 5/0 منظور از پروتوپالست در یاخته گیاهی چیست؟  13

 دیواره نخستین:  14

هایی تشکیل شده است؟الف( از چه مولکول

هایی دارد؟ب(چه قابلیت

1 

 5/0 علت تغییر رنگ برگ گیاهان در پاییز چیست؟ 15

 پوستک: 16

ای ساخته شده است؟الف( از چه نوع ماده

 ب( چه وظایفی دارد؟ 

1 



 بارم

: پایه رشته:        نباله سوال امتحان درس: د

 5/0 دو مورد از وطایف بافت پارانشیمی را نام ببرید.  17

 5/0 ؟ کندچه آسیبی به درخت وارد میپوست درخت  کندن  18

 5/0 چیست؟ شوند و اهمیت آنها در در کدام گیاهان دیده میهای همراه یاخته 19

 گیاخاک چه فایده ای برای گیاه دارد؟ 20

.

5/0 

 5/0 های نگهبان روزنه را نام ببرید. دو ویژگی یاخته 21

 5/0 مسیر آپوپالستی را توضیح دهید.  22

 5/0 ؟.انگیزی دارد  گیاه گونرا در نواحی فقیر از نیتروژن رشد شگفتچگونه  23

 کدام نوع باکتری ها نقش دارند ؟هر یک از تبدیالت زیر  در 24

 ( الف( تبدیل مواد آلی خاک به آمونیوم ) 

 ( آمونیوم )ب( تبدیل نیتروژن هوا به 

5/0 

 5/0 درون پوست چه وظایفی بر عهده دارد؟ )دو مورد(  25

5/0  دهد؟باربرداری آبکشی که در مدل ارنست مونش اشاره شده است؛چیست و چگونه رخ میمنظور از  26

 5/0 .د؟دو عامل آب انجام میشوکدام ای در آوندهای چوبی تحت اثر  جریان توده 27

 5/0 نوار کاسپاری چیست؟  28

 ای؟ای یا دو لپهزیر چه چیزی را نشان می دهد؟ ساقه یا ریشه؟ / تک لپه هر یک از شکل های  29

 2شکل     1شکل 

1 

 موفق باشید 
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