
 نام ونام خانوادگی:

 نام پدر:

 شماره ردیف دانش آموز:

 نام آموزشگاه : دبیرستان دخترانه امام حسین)ع(

 بسمه تعالی

 اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی

 اداره آموزش و پرورش شهرستان نیشابور 

  دوممتوسطه دهم تجربی  سؤاالت  امتحان پایه  

 زیست شناسیدرس:                 

 االت امتحانی گروه بسو

 

 صبح 01  ساعت شروع: 

 دقیقه 01       مدت امتحان :

 6/0011/ 62   تاریخ امتحان : 

 65  تعداد سؤال:

 تاریخ و امضاء نمره باعددو حروف: فائقه مژدینام ونام خانوادگی معلم: 

 بارم  تاریخ و امضاء نمره باعددو حروف: نام ونام خانوادگی تجدید نظر کننده

 نمره( 5/0جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید: ) هر مورد  0

 ( در .................. انقباض ماهیچه های بین دنده ای داخلی و شکمی به کاهش حجم قفسه سینه کم می کنند.الف

 ( تغییر حجم سرخرگ به دنبال هر انقباض بطن به صورت .............. احساس می شود.ب

 هرمی شکل در بخش مرکزی کلیه ....................... نام دارند.( ساختارهای ج

 ( فرآیند آندوسیتوز و اگزوسیتوز به ....................... نیاز دارد.د

 و( انشعابی از نایژه که فاقد غضروف است ....................... نامیده می شود.

 .... و صدای دوم قلب مربوط به .................... است.ی( صدای اول قلب مربوط به ......................

55/0 

 نمره ( 55/0) هر مورد  به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید. 6

 الف( پرده ای که شش ها را به جدار قفسه ی سینه وصل می کند چه نام دارد؟

 ب( در تراوش، مواد بر چه اساس وارد گردیزه می شوند؟

 ا چه نوع بافت ماهیچه ای وجود دارد؟( در ساختار سرخرگ هپ

 ( فشار خون در چه رگ هایی نوسان دارد؟ت

 خون افزایش یابد کلیه ها چه ماده ای را دفع می کنند؟ pHو( اگر 

 ه( مقدار مواد باز جذب شده در کدام بخش نفرون بیشتر از سایر قسمت ها است؟

 ی( منشأ انشعابات سرخرگی در کالفک چه سرخرگی است؟

55/0 

 نمره(  55/0) هر مورد  جمالت درست یا نادرست را مشخص کنید: 3

 الف( جانداران موجوداتی کامالً شبیه به خود به وجود می آورند.

 ب( صفرا دردفع کلسترول نقش دارد.

 ج( ارسطو معتقد بود که نفس کشیدن باعث خنک شدن ریه ها می شود..

 ه( سرخرگ اکلیلی از آئورت منشعب می شود.

 بسته شدن دریچه های سینی با شروع استراحت بطن ها همراه است. و(

65/0 

 نمره ( 55/0) هر مورد  مفاهیم زیر را تعریف کنید: 0

 الف( برون رانی:

 ب( انتشار تسهیل شده:

 ج( نفریدی:

 مهندسی ژند( 

0 

 5/1 چرا غشای گویچه های قرمز در دو طرف حالت فرو رفته دارد؟ 5

 5/1 ز چه اندامی ترشح می شود و نقش آن چیست؟تین ایاریتروپو 2

 5/1 گویچه های قرمز در چه محلی تخریب شده و آهن حاصل از تخریب در چه اندامی ذخیره شده است؟ 5

 5/1 حجم باقیمانده ی ششی چیست؟ 0

 0 برای هر یک از موارد زیر یک دلیل علمی بنویسید: 9



 چه های قرمز می شود.کمبود فولیک اسید سبب کاهش تعداد گوی -الف

 افرادی که چند سال رژیم غذایی پرچربی داشته اند بیشتر در معرض تولید سنگ صفرا قرار دارند.   -ب

 5/1 عامل سطح فعال ) سورفاکتانت ( چه نقشی دارد؟ 01

 5/1 تنفس نایدیسی و پوستی به ترتیب در چه جانورانی وجود دارد؟ ) یک مثال برای هر کدام بنویسید( 00

 0 انواع دریچه های قلب را با ذکر محل هریک نام ببرید؟ 06

 اجزای شکل مقابل را نام گذاری کنید؟ 03

 

 
 

0 

 5/1 چربی کلیه چه نقش هایی دارد؟ 00

 با توجه به شکل مقابل پاسخ دهید: 05

 شکل مربوط به ساقه تک لپه ای است یا دولپه ای ؟ )دلیل ذکر کنید( -الف

 ت زده شده را نامگذاری کنید.       بخش عالم -ب

 

0 

مقدار بافت آوند چوبی در ساقه ی چوبی شده، به مراتب بیشتر از بافت آوند آبکشی است. این وضع چه اهمیتی  02

 برای گیاه دارد؟
5/1 

 اگر فشار اسمزی پروتوپالست بیشتر از محیط اطراف یاخته گیاهی باشد،  05

 برای یاخته گیاهی مشاهده خواهد شد؟ کدامیک از شکل های زیر -الف

 ( کدام اندامک را نشان می دهد؟Aبخش ) -ب

 

0 

 در رابطه با ریزوبیوم به سؤاالت زیر پاسخ دهید؟ 00

 الف( ریزوبیوم چیست؟

 ب( در چه محلی قرار دارد؟

 ج( چه نقشی دارد؟

55/1 



 در ارتباط با سامانه های بافتی به سواالت پاسخ مناسب دهید: 09

 دو مورد از وظایف پوستک )کوتیکول( در گیاهان ذکر کنید. -الف

 بافت پارانشیم )نرم آکنه( و کالنشیم )چسب آکنه( را از نظر ساختاری با هم مقایسه کنید. -ب

 اهمیت کالهک در رأس ریشه چیست؟ )دو مورد( -ج

5/0 

 5/1 دو عامل مؤثر بر باز شدن روزنه ها را نام ببرید؟ 61

 فسفولیپید ( –گلوتن  –ازنده ی هر یک از مولکول ها کدام است؟ )گلیکوژن واحد س 60

 ( گلوکز / کلسترول / ساکارز1

 ( آمینواسید / اسیدچرب و گلیسرول و فسفات / نوکلئوتید5

 ( کلسترول / لیپید / گلوگز3

 ( گلوکز / آمینواسید / اسید چرب و گلیسرول و فسفات4

 

65/1 

 سرخرگ های کوچک سبب تنظیم میزان خون ورودی به مویرگ ها می شود؟ کدام ویژگی در دیواره 66

 ( الف و ب 4( الیه پیوندی بیشتر      3( الیه ماهیچه ای ضخیم تر      5( الیه کشسانی بیشتر       1
65/1 

 هر کدام از گیاهان زیر با کدام جاندار همزیستی دارد؟  63

 گیاهان دانه دار -ب   گیاه گونرا                       -الف
 

5/1 

 سامانه دفعی متصل به روده در ملخ چه نامی دارد؟ 60

 و ماده ی دفعی از طریق روده به همراه مواد دفعی دستگاه گوارش دفع می شود، چیست؟
5/1 

 در ارتباط با دستگاه گردش خون به سواالت زیر پاسخ دهید: 65

 خه ی ضربان قلب، خون نمی تواند از دهلیزها خارج شود؟در یک فرد سالم در کدام مرحله از چر –الف 

 سطح داخلی حفرات قلب توسط کدام نوع بافت پوششی، پوشیده شده است؟ -ب

 عالوه بر نقش تلمبه ماهیچه ای، دو عامل مؤثر دیگر در جریان خون در سیاهرگ ها را نام ببرید؟ –ج 

 توپالسم با دانه های روشن است؟کدام نوع گلبول سفید دارای هسته چند قسمتی و سی -د

0 

 61 موفق و پیروز باشید 

 



 

 نام ونام خانوادگی:

 نام پدر:

 شماره ردیف دانش آموز:

 )ع(دبیرستان دخترانه امام حسین : آموزشگاهنام 

 بسمه تعالی

 آموزش و پرورش خراسان رضویاداره کل 

 شهرستان نیشابور اداره آموزش و پرورش 

  دوممتوسطه   دهم تجربیسؤاالت  امتحان پایه  

 زیست شناسی درس:

 بامتحانی گروه  پاسخ

 

  صبح 01 ساعت شروع: 

 دقیقه  01 مدت امتحان :

 6/0011/ 62   تاریخ امتحان : 

 65  تعداد سؤال:

 تاریخ و امضاء راهنمای تصحیح نام ونام خانوادگی معلم: فائقه مژدی

 بارم   نام ونام خانوادگی تجدید نظر کننده

 الف( بازدم عمیق 0

 ب( نبض 

 ج( هرم های کلیه

 ATPد( انرژی 

 نایژک و(

ی( بسته شدن دریچه های دو لختی و سه لختی هنگام شروع انقباض بطن ها، مربوط به بسته شدن دریچه های 

 سینی ابتدای سرخرگ ها

 (55/0)هر مورد 

55/0 

 الف( پرده ی جنب 6

 ب( در تراوش، مواد براساس اندازه وارد گردیزه می شوند و هیچ انتخاب دیگری صورت نمی گیرد.

 ی صاف پ( ماهیچه

 ت( سرخرگ ها

 خون را در محدوده ی ثابتی نگه می دارد. PHو( کلیه بیکربنات بیشتری دفع می کند و به این ترتیب، 

 ه( لوله ی پیچ خورده ی نزدیک

 آورانی( 

 (55/0)هر مورد 

55/0 

 65/0 (55/0)هر مورد            درسته(درست   و(   نادرست الف(نادرست    ب(درست     ج( 3

الف( برون رانی فرآیند خروج ذره های بزرگ از یاخته است. این فرآیندها با تشکیل ریز کیسه ها همراه است و  0

 نیاز دارد. ATPبه انرژی 

ب( در این روش پروتئین های غشائ انتشار مواد را تسهیل می کنند و مواد را در جهت شیب غلظت آن ها از 

 غشاء عبور می کنند.

 است که با منفذی به بیرون باز و دفع از طریق آن انجام می شود. ج( نفریدی لوله ای

مدت هاست که زیست شناسان می توانند ژن های یک جاندار را به بدن جانداران دیگر وارد کنند، به گونه ای د( 

که ژن های منتقل شده بتوانند اثرهای خود را ظاهر کنند. این روش که باعث انتقال صفت یا صفاتی از یک 

 جاندار به جانداران دیگر می شود، مهندسی ژنتیک نام دارد.

 (55/0)هر مورد 

0 

نمی توانست به  ،ر فرو رفته نبود. اگبرای اینکه بتواند در مواقع الزم خم شود و مثالً از درون مویرگ ها عبور کند 5

 آسانی خم شود.
5/1 

تا  و روی مغز استخوان اثر می کند .شح می شودبه درون خون تر ، گروه ویژه ای از یاخته های کلیه و کبد 2

 .تولید گویچه های قرمز را زیاد کندسرعت 
5/1 

 5/0 کبد -انجام می شود تخریب یاخته های خونی آسیب دیده و مرده در طحال و کبد  5



را خارج کرد. این مقدار را حجم بعد از یک بازدم عمیق، مقداری هوا در شش ها باقی می ماند و نمی توان آن  0

 باقی مانده می نامند.
5/1 

 (5/0الف( کمبود فولیک اسید، سبب می شود یاخته ها به ویژه در مغز استخوان تکثیر نشوند. ) 9

 (5/0)به علت رسوب کلسترول در کیسه ی صفرا ب( 
0 

 5/1 ک ها را آسان می کند.نیروی کشش سطحی، باز شدن حباببا کاهش عامل سطح فعال )سورفاکتانت(  01

 تنفس نایدیسی: حشرات 00

 تنفس پوستی: کرم خاکی + دوزیستان

 (55/0)هر مورد 

5/1 

 (55/0دریچه دولختی: بین دهلیز و بطن چپ ) 06

 (55/0دریچه سه لختی: بین دهلیز و بطن راست )

 (5/0دریچه های سینی: در ابتدای سرخرگ های خروجی از بطن ها )

0 

 (55/0فشار ریشه ای ) -1شکل  03

 (55/0کامبیوم ) بن الد ( ) -5شکل 

 (55/0ساقه تک لپه ) -3شکل 

 (55/0مسیر آپوپالستی ) -4شکل 

0 

 5/1 چربی اطراف کلیه، عالوه بر اینکه کلیه را از ضربه محافظت می کند. در حفظ موقعیت کلیه نقش مهمی دارد. 00

های آوندی روی یک دایره قرار دارند و یا ضخامت پوست بیشتر است دسته  –( 55/0ساقه دو لپه ای )  -الف 05

(55/0.) 

 (55/0بافت پارانشیم ) -ب

0 

نقش آب در گیاه از مواد ساخته شده، بیشتر است. برای به گردش در آمدن آب در گیاه همیشه حجم عظیمی از  02

ای آبکشی، نیاز دارد. بخش عمده ی گیاه آب تبخیر می شود. بنابراین، گیاه به آوندهای چوبی بیشتر از آونده

 توانایی غذاسازی را دارد.

5/1 

 0 (5/0واکوئول ) –( 5/0) 5الف(  05

 نوعی باکتری تثبیت کننده ی نیتروژن الف( 00

 در ریشه ی گیاهان تیره ی پروانه واران و در محل برجستگی هایی به نام گرهک ب(

 گیاه را به عنصر نیتروژن برطرف می کند.ج( ریزوبیوم ها با تثبیت نیتروژن، نیاز 

 (55/0)هر مورد 

55/1 

 الف( جلوگیری از ورود نیش حشرات و عومل بیماری زا، محافظت در برابر سرما، کاهش تبخیر آب از سطح برگ 09

 (5/0) ذکر دو مورد 

 (55/0( کالنشیم دیواره نخستین ضخیم )55/0ب( پارانشیم دیواره نخستین نازک )

 (55/0نفوذ آسان ریشه در خاک )  -5( 55/0حافظت از مریستم رأس ریشه )م -1ج( 

5/0 

 5/1 افزایش مقدار نور، دما و کاهش کربن دی اکسید 61

 65/1 4گزینه  60

 65/1         5گزینه  66

 (55/0الف( سیانوباکتری ها ) 63

 (55/0ب( همزیستی با قارچ ها )
5/1 

 (55/0الف( مالپیگی ) 60

 یک اسیدب( اور
5/1 

 الف( انقباض بطن ها 65

 ب( سنگفرشی ساده
0 



 فشار مکشی قفسه سینه - ج( دریچه های النه کبوتری

 نوتروفیلد( 

 (55/0)هر مورد   

 61 موفق و پیروز باشید 

 

 


