
  :نام و نام خانوادگي

  

  1زيست شناسي : آزمون

  تجربي دهم: پايه

 به نام خدا

.................آموزش و پرورش  
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96969696    خرداد -امتحانات نوبت دوم  

دقيقه 75: وقت   

:تاريخ  

اول: صفحه   

  :نمره

  .جاهاي خالي زير را كامل كنيد  1

  .آن بستگي دارد.......................... به ميزان  ميزان خدمات هر بوم سازگان*

  . مي گويند...... .............خارج مي شود  از آنها  و يا در يك بازدم عادي ششها  به مقدار هوايي كه در يك دم عادي وارد*

  .دقيقهدر تعداد ضربان آن در ............................. برون ده قلب برابر است با حاصل ضرب *

  .ساخته شده است............................ سلول هاي ديواره دروني كپسول بومن از نوع خاصي سلول به نام *

  .وارد جريان خون شوند و  قطعه قطعه.............................. گرده ها در مغز استخوان زماني توليد مي شوند كه سيتو پالسم سلول هاي *

  . در هويج به علت كاروتن فراوان در رنگ ديسه هاي آن است................... و رنگ ........................ رنگ قرمز گوجه فرنگي به علت *

  .حركت مواد از فضاهاي بين ياخته اي صورت مي گيرد........................... در انتقال *

2  

  .گزينه  صحيح را انتخاب كنيد  2

  .......زدايي مي باشد به جز همه موارد از پيامد هاي جنگل ▄

  ⃞وقوع سيل *                        ⃞تغييرات آب و هوا *             ⃞افزايش تنوع زيستي*           ⃞فرسايش خاك *
  كدام يك در فرآيند دم دخالت دارد؟▄

    ⃞ماهيچه هاي شكمي *                                              ⃞انقباض ماهيچه بين دنده اي داخلي*

   ⃞انقباض ديافراگم *                                         ⃞استراحت ماهيچه بين دنده اي خارجي*

  معده واقعي در نشخواركنندگان كدام است؟ ▄

          ⃞نگاري *                                   ⃞سيرابي  *                                 ⃞هزارال*                             ⃞اندشير*

  ؟نمي گيرددر كدام يك از جانداران زير تنفس پوستي صورت  ▄

            ⃞ستاره دريايي*                                     ⃞قورباغه *                              ⃞مار آبي *                      ⃞الكپشت آبي*

  مويرگهاي پيوسته، منفذ دار و ناپيوسته به ترتيب در كدام اندام ها ديده مي شود؟ ▄

  ⃞كليه،بافت چربي،طحال*              ⃞روده،شش،مغز استخوان*                   ⃞نخاع،كليه،روده*                  ⃞نخاع،هيپوفيز،كبد*
  كدام سلول از ياخته هاي لنفوئيدي ايجاد مي شود؟ ▄ 

  ⃞گويچه قرمز*                                    ⃞بازوفيل*                          ⃞سيت لنفو*                   ⃞اسيدوفيل*
  فراوانترين ماده دفعي در ادرار كدام است؟ ▄

  ⃞كراتينين*                                              ⃞آب*                 ⃞ريكاسيد او *                             ⃞اوره*
  پتانسيل آب در كدام يك از محل هاي زير بيشتر است؟ ▄

                                         ⃞خاك *                    ⃞هواي بيرون گياه *              ⃞ياخته هاي برگ*             ⃞آوند هاي چوبي ريشه *

2  

  .درست يا نادرست بودن هر يك از عبارت هاي زير را مشخص كنيد  3

  .بافت پوششي در غده تيروئيد از نوع استوانه اي يك اليه است*

  .ماهيان استخواني عالوه بر كليه، غدد راست روده اي دارند*

  .لپه اي است دو گياهاناز  بزرگترلپه اي تك استوانه آوندي گياهان *

  .عامل اصلي انتقال شيره خام فشار ريشه اي است*

1  

  در بيماري سلياك كدام يك از فعاليت هاي دستگاه گوارش دچار اختالل مي شود؟ ) الف  4

  

  چرا پزشكان به مردم توصيه مي كنند در برنامه غذايي خود از روغن هاي مايع استفاده كنند؟) ب

  

  

75/0  

  مكانيسم ورود هوا به شش ها در قورباغه با كبوتر چه تفاوتي دارد؟  5

  

  

5/0  



است كه كيسه هاي حبابكي دربرابر زجر تنفسي يكي از بيماري هايي كه برخي نوزادان نارس بعد از تولد با آن درگير هستند بيماري   6

  برطرف مي شود؟توضيح دهيد علت اين مشكل چيست و چگونه . انبساط با مشكل روبرو هستند 

  

  

   

  

75/0  

  .در شكل مقابل نام قسمت هاي مشخص شده را بنويسيد  7

1 -  

2 -  

3 -  

    

  

75/0  

  افزايش يا كاهش فاصله منحني ها در الكتروكارديوگرام نشانه چه نارسايي هايي در قلب مي باشد؟  8

  

  

75/0  

  .شكل مقابل سامانه گردش خون كرم خاكي را نشان مي دهد  9

  اين سامانه باز است يا بسته؟)الف

  .قسمت هاي مشخص شده را نام گذاري كنيد) ب

1 -  ......................2 -  ................................3 - ..............................4 -.............................  

  

25/1  

  قرمز، هسته و بيشتر اندامك هاي خود را ازدست مي دهند؟چرا در انسان و بيشتر پستانداران گويچه هاي )الف  10

  

  

  چرا غشاي گويچه هاي قرمز حالت فرو رفته دارد؟)ب

  

1  

  آنزيم رنين چگونه باعث افزايش باز جذب آب در كليه ها مي شود؟  11

  

  

  

  

1  

  :مي باشدكالفك درون كپسول بومن شكل مقابل مربوط به   12

  . را بنويسيد 4و  3نام رگ هاي شماره )الف

  

  كدام مرحله از فرآيند تشكيل ادرار صورت مي گيرد؟ 2در قسمت شماره )ب

  از چه نوعي است؟ 2ج بافت پوششي  در قسمت شماره 

  

  

1  

  .اولين و آخرين اليه تشكيل شده بين غشاي دو ياخته گياهي  را بنويسيد نام   13

  

5/0  

  .رات تركيب شيميايي ديواره ياخته هاي گياهي را بنويسيديتغيسه نمونه از انواع   14

  

  

75/0  

  .خاستگاه بن الد آوند ساز را در هريك از اندام هاي ساقه و ريشه بنويسيد  15

  : ............................................... ريشه............................................................     - 2.....................................................................  - 1: ساقه

75/0  
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  .سه ويژگي مربوط به ياخته هاي آوند  آبكشي را بنويسيد  16

  

  

  

75/0  

  مورد 2 .را بنويسيد گياهاني كه در آب زندگي مي كنندبراي   هوادار ) پارانشيم(نرم آكنه اهميت   17

  

  

5/0  

  .دليل بياوريد  18

  .آبي تغيير رنگ  پيدا مي كندگل گياه ادريسي در خاك اسيدي به رنگ *

  

  .ضخامت ديواره ياخته هاي نگهبان روزنه در محل تماس دو ياخته بيشتر است*

  

  

1  

  دسترس است؟چرا فسفر براي اغلب گياهان غير قابل ) الف  19

  

  خاك مي شود؟گيا خاك چگونه مانع شست و شوي يون هاي مفيد )ب

  

  

1  

  شكل مقابل ريشه مربوط به كدام تيره از گياهان را نشان مي دهد؟) الف  20

  محل هاي برجسته در ريشه اين گياهان چه نام دارد؟)ب

  نقش اين برجستگي ها در غني كردن خاك از نيتروژن چيست؟) ج

  

  

1  

  .اين الگو را بنويسيد دوممرحله . ده در گياه را نشان مي دهدرشكل مقابل الگوي مونش در رابطه با انتقال شيره پرو  21
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  20  .      موفق باشيد  

 

 


