
 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:                

  االت امتحانی گروه الفسو

 

  صبح 01 ساعت شروع: 

 دقیقه    01     مدت امتحان :

 6/0011/ 62   تاریخ امتحان : 

 62  تعداد سؤال:

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

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

 جاهای خالی را با عبارات مناسب کامل کنید: 0

الف( زیاد بودن لیپوپروتئین کم چگال نسبت به پرچگال، احتمال رسوب کلسترول در دیواره سرخرگ ها را 

 .............می دهد.

 .پرده های شفاف از جنس بافت ..................... اطراف هر کلیه را احاطه کرده است ب(

 یبی از آب و یون هایی مثل بیکربنات و ترکیبات گلیکوپروتئینی به نام .................. است.ج( بزاق ترک

 د( یکی از ویژگی های ماهیچه ای قلب ارتباط آن ها از طریق .................... است.

0 

بنویسید. )یک مورد را پیدا کرده و با ذکر شماره در پاسخبرگ  Bو  Aدر جدول زیر، کلمات مرتبط از دو ستون  6

 اضافی است( Bدر ستون 

 

 Bستون  Aستون 

 الف( فاکتور داخلی معده Dویتامین  -1

 ب( انتشار آهن -2

 ج( محلول چربی B12ویتامین  -3

  د( جگر 

52/1 

 به سواالت زیر در ارتباط با دستگاه تنفس پاسخ دهید: 3

 مهمی دارد؟ الف( ویژگی کشسانی شش ها در کدام فرآیند تنفس، نقش

 ب( کدام یک از حجم های تنفسی، تبادل گازها را در فاصله بین دو تنفس ممکن می سازد؟

 ج( کنترل مقدار هوای ورودی و خروجی به دستگاه تنفس برعهده کدام بخش از دستگاه تنفس است؟

52/1 

 برگ بنویسید.درستی یا نادرستی هریک از عبارات زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کرده و در پاسخ 0

 الف( هنگام بلع، اپی گلوت )برچاکنای( برخالف حنجره به سمت پایین حرکت می کند.

 خون، کلیه ها بیکربنات بیشتری را دفع می کنند. PHب( در صورت کاهش 

 میانک )سانتریول(، در تقسیم یاخته ای نقش دارد.ج( 

 م می شود.کالفک های موجود در کپسول بومن به سیاهرگ خت د(

0 

 علت را در هر یک از موارد زیر بطور خالصه بیان کنید. 2

 الف( بعضی از نوزادانی که زودهنگام به دنیا آمده اند، به زحمت نفس می کشند.

 ب( فردی بدنبال برنامه کاهش وزن شدید، مبتال به نارسایی کلیه شده است.

 ج( محصور بودن هموگلوبین در غشای گلبول های قرمز، اهمیت دارد.

52/1 

 در هر یک از سواالت زیر گزینه درست را انتخاب کرده و به پاسخبرگ منتقل کنید. 2

 سرخرگ ششی، ..................... سرخرگ کلیه دارای خون ................. است. -الف

 تیره –( برخالف 4روشن        –( برخالف 3تیره       –( مانند 2روشن         –( مانند 1

 یک جزء اندام های لنفی محسوب نمی شود؟کدام -ب

 ( لوزه4( طحال              3( تیروئید            2( آپاندیس         1

62/0 



 کدامیک از ترکیبات زیر در اندامک واکوئل )کریچه( سلول های گیاهی ذخیره نمی شود؟ -ج

 ( ترکیبات اسیدی4    ( نشاسته         3( گلوتن              2( آنتوسیانین                1

 فسفولیپید ( –گلوتن  –واحد سازنده ی هر یک از مولکول ها کدام است؟ )گلیکوژن  -د

 ( گلوکز / کلسترول / ساکارز1

 ( آمینواسید / اسیدچرب و گلیسرول و فسفات / نوکلئوتید2

 کلسترول / لیپید / گلوگز( 3

 ( گلوکز / آمینواسید / اسید چرب و گلیسرول و فسفات4

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

 ( الف و ب4( الیه پیوندی بیشتر      3( الیه ماهیچه ای ضخیم تر      2( الیه کشسانی بیشتر       1

 در ارتباط با دستگاه گردش خون به سواالت زیر پاسخ دهید: 5

 د سالم در کدام مرحله از چرخه ی ضربان قلب، خون نمی تواند از دهلیزها خارج شود؟در یک فر –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 

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

0 

 با توجه به شکل به سواالت پاسخ دهید: 0

  ( از چه نوع سلول هایی ساخته شده است؟1دیواره درونی بخش ) –الف 

 میزان بازجذب در کدام قسمت از شکل بیشتر است؟ چرا؟ ) با ذکر شماره( -ب

 دارد؟( چه نام 3بخش شماره ) -ج

 

0 

 در ارتباط با سلول گیاهی به سواالت زیر پاسخ دهید: 9

 نقش پالسمودسم چیست؟ –الف 

 چه عاملی سبب استحکام و تراکم بیشتر دیواره پسین نسبت به دیواره نخستین شده است؟ –ب 

 تشکیل ...................... در سلول گیاهی را نشان می دهد. زیرج( شکل 

 

52/1 

 تباط با سامانه های بافتی به سواالت پاسخ مناسب دهید:در ار 01

 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

2/0 

 0 سته شده در شکل های زیر را نامگذاری کنید.موارد خوا 00



 
 اصطالحات زیر را تعریف کنید: 06

 مهندسی ژن الف(

 ب( بارگیری آبکشی

0 

 در ارتباط با تغذیه گیاهی به سواالت زیر پاسخ دهید: 03

 یکی از عواملی که منجر به هوازدگی شیمیایی می شود، نام ببرید. -الف

NH4به آمونیوم ) برای تبدیل مواد آلی خاک -ب
 ( کدام نوع باکتری ها نقش دارند؟ +

 انوران آبزی شود؟جمصرف بیش از حد کدامیک از کودها، می تواند باعث مرگ و میر  -ج

52/1 

 هر کدام از گیاهان زیر با کدام جاندار همزیستی دارد؟  00

 گیاهان دانه دار -گیاه گونرا                         ب -الف
2/1 

 ه سواالت زیر پاسخ مناسب دهید:ب 02

 دو عامل در ساختار سلول های نگهبان که در باز و بسته شدن روزنه ها نقش دارند، نام ببرید. -الف

 سلول معبر در کدام الیه از ریشه گیاه قرار دارد و چه نقشی دارد؟ -ب

 مورد( 2شرایط محیطی ایجاد کننده تعریق را بیان کنید. ) -ج

2/0 

 ه به شکل مقابل پاسخ دهید:با توج 02

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

 بخش عالمت زده شده را نامگذاری کنید.        -ب

                                          

0 

آبکشی است. این وضع چه اهمیتی  مقدار بافت آوند چوبی در ساقه ی چوبی شده، به مراتب بیشتر از بافت آوند 05

 برای گیاه دارد؟
2/1 

 اگر فشار اسمزی پروتوپالست بیشتر از محیط اطراف یاخته گیاهی باشد،  00

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

 کدام اندامک را نشان می دهد؟ (A) بخش -ب

 

2/1 



 2/1 را توضیح دهید؟ درخت گردو اهمیت وجود عدسک در پیراپوست 09

 در خونریزی محدود و آسیب جزئی به دیواره رگ ها، درپوش چگونه ایجاد می شود؟ -الف 61

 با کاهش میزان اکسیژن خون، مقدار کدام هورمون در خون افزایش می یابد؟ -ب
2/1 

 ؟هر یک از موارد زیر مربوط به کدام بخش قلب یا مرحله ای از کار قلب است 60

 بسته شدن این دریچه ها با شروع استراحت بطن همراه است. -الف

 با انجام این مرحله از چرخه قلبی، بطن ها به طور کامل با خون پر می شوند. -ب

2/1 

 2/1 چه بخش هایی از بدن دفع می شود؟ در ماهیان آب شور، یون ها توسط 66

 دهید: با توجه به شبکه ی هادی قلب به سواالت زیر پاسخ 63

 کدام گره در عقب دریچه سه لختی قرار دارد. -الف

 کدام گره پیشاهنگ خوانده می شود. چرا؟ -ب

2/1 

 برای هر یک از موارد زیر یک دلیل علمی بنویسید: 60

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

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

0 
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 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:                

 الفامتحانی گروه  سخپا

 

  صبح 01 ساعت شروع: 

 دقیقه 01 مدت امتحان :

 6/0011/ 62   تاریخ امتحان : 

  60 تعداد سؤال:

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

 بارم   

 0 (22/0)هر مورد        ینابینی )درهم رفته(د( صفحات ب        الف( افزایش          ب( پیوندی               پ( موسین 0

 52/1 (22/0هر مورد )الف             -3د                -2ج               -1 6

 52/1 (22/0)هر مورد   پ( نایژک         الف( بازدم             ب( حجم باقی مانده 3

 0 (22/0)هر مورد           د( درست               درستج(              الف( درست                ب( نادرست 0

 الف( کافی نبودن سورفاکتانت 2

 ب( افتادگی نسبی کلیه ها، تاخوردگی میزنای، خطر بسته شدن میزنای و عدم تخلیه ی ادرار 

یه و دفع فشار اسمزی خون باال می رفت و یا هموگلوبین در پالسما تجز ،ج( اگر درون گلبول های قرمز نبودند

 می شود.

 (22/0)هر مورد   

52/1 

 62/0 (22/0)هر مورد         2و( گزینه   4د( گزینه    3ج( گزینه    2ب( گزینه     4الف( گزینه  2

 الف( انقباض بطن ها 5

 ب( سنگفرشی ساده

 فشار مکشی قفسه سینه -  ج( دریچه های النه کبوتری

 نوتروفیلد( 

 (22/0)هر مورد   

0 

 (22/0ف( پودوسیت )یاخته پادار( )ال 0

 (2/0به علت وجود ریزپرزها ) – 2ب( قسمت شماره 

 (22/0ج( لوله هنله )

0 

 الف( ارتباط بین دو سلول مجاور 9

 ب( طرز قرارگیری رشته های سلولزی در دیواره پسین 

 ج( تشکیل تیغه میانی

 (22/0)هر مورد   

52/1 

 و عومل بیماری زا، محافظت در برابر سرما، کاهش تبخیر آب از سطح برگ الف( جلوگیری از ورود نیش حشرات 01

 (2/0) ذکر دو مورد 

 (22/0( کالنشیم دیواره نخستین ضخیم )22/0ب( پارانشیم دیواره نخستین نازک )

 ( 22/0نفوذ آسان ریشه در خاک )  -2( 22/0محافظت از مریستم رأس ریشه ) -1ج( 

2/0 

 (22/0ی )فشار ریشه ا -1شکل  00

 (22/0کامبیوم ) بن الد ( ) -2شکل 

 (22/0ساقه تک لپه ) -3شکل 

 (22/0مسیر آپوپالستی ) -4شکل 

0 



جاندار را به بدن جانداران دیگر وارد کنند، به گونه  الف( مدت هاست که زیست شناسان می توانند ژن های یک 06

ای 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.

 سلول های آبکشی  ب( ورود قند و مواد آلی به روش انتقال فعال از منبع به

 (2/0)هر مورد   

0 

 (22/0الف( اسیدهای تولید شده توسط بعضی از جانداران و نیز ریشه گیاهان )یک مورد  03

 (22/0ب( باکتری های آمونیاک ساز )

 (22/0ج( کود شیمیایی )

52/1 

 (22/0الف( سیانوباکتری ها ) 00

 (22/0ب( همزیستی با قارچ ها )
2/1 

( ضخامت بیشتر دیواره سلول های نگهبان در محل تماس دو 22/0شعاعی رشته های سلولزی )آرایش ( الف 02

 (22/0سلول )

 (22/0انتقال مواد به استوانه آوندی ) –( 22/0ب( آندودرم )درون پوست( )

 (22/0هوای بسیار مرطوب ) –( 22/0ج( در هنگام شب )

2/0 

ندی روی یک دایره قرار دارند و یا ضخامت پوست بیشتر است دسته های آو –( 22/0ساقه دو لپه ای )  -الف 02

(22/0.) 

 (2/0) دسته های آوندی -ب

0 

نقش آب در گیاه از مواد ساخته شده، بیشتر است. برای به گردش در آمدن آب در گیاه همیشه حجم عظیمی از  05

بخش عمده ی گیاه  شی، نیاز دارد.آب تبخیر می شود. بنابراین، گیاه به آوندهای چوبی بیشتر از آوندهای آبک

 توانایی غذاسازی را دارد.

2/1 

 2/1 (22/0واکوئول ) –( 22/0) 2الف(  00

 2/1 تبادل گازها 09

 (22/0با جمع شدن و به هم پیوستن پالکت ها ) -الف 61

 (22/0اریتروپویتین ) -ب
2/1 

 (22/0الف( دریچه های سینی ) 60

 (22/0ب( انقباض دهلیزها )
2/1 

در ماهیان آب شور، برخی یون ها توسط کلیه به صورت ادرار غلیظ و برخی از طریق یاخته های آبشش دفع می  66

 شوند.
2/1 

 (22/0) بطنی –الف( گره دوم یا گره دهلیزی  63

و شروع کننده ی پیام های الکتریکی است، به همین این گره بزرگ تر  –ب( گره اول یا گره سینوسی دهلیزی 

 (22/0به آن پیشاهنگ یا ضربان ساز می گویند. ) دلیل

2/1 

 (2/0الف( کمبود فولیک اسید، سبب می شود یاخته ها به ویژه در مغز استخوان تکثیر نشوند. ) 60

 (2/0. )به علت رسوب کلسترول در کیسه ی صفراب( 
0 

 61 موفق و پیروز باشید 

 


