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 97-98سال تحصیلی    

 ���ه �عا�ی

 صفحه تنظیم شده است.  6آزمون در  دقیقه   80زمان پاسخگویی: 

 1شناسی  زیستآزمون مستمر درس :    پایه دهم تجربی ـ نیمسال دوم  

  23/11/1397 تاریخ :  3فصل چهارم و فصل پنجم تا سر گفتار  4و  3گفتار  مبحث :

 

 نمره)25/1( صحیح است؟ هاي خونی قرمز یاختهفرایند تولید و تمایز  ةکدام عبارت دربار -1

  کند. در انواعی از پستانداران، پس از تولید شدن، اجزاي عملکردي درون سلول خود را حفظ می  )1 

  دهد. خود را از دست می ۀدر هنگام تشکیل در یک جنین سالم، فقط در مغز استخوان هست  )2 

 کند. در طی فرایند تمایز خود، تغییري در ساختار ظاهري خود ایجاد نمی  )3 

 شود. لنفوسیت ایجاد میة از تقسیم سلول سازند مستقیماً  )4 

 تحلیل :

 

 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  نمره)25/1( . ن داده شده در شکل مقابل، .......... هر ..........سلول نشا -2
 شود. هاي مختلف بدن نیز پراکنده می دار خونی، ضمن گردش خود در خون در بافت سلول هسته  -همانند  )1 
 شود. گلبول سفید بدون دانه از تقسیم سلول بنیادي میلوئیدي ساخته می   -برخالف  )2 
 چندقسمتی دارد. ۀدار، هست بول سفید دانهگل  -همانند  )3 
 هاي ریز دارد. جزء بخش سلولی خون، دانه  -برخالف  )4 

 تحلیل :
 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره)25/1(.  کبد، .......... هاي یرگبا فرض پاره شدن مو -3
   ها هستند. پالکت کنند، یم یداتجمع پ یبخون که در محل آس یبخش سلول يتنها اجزا  )1 
 .کنند یکمک م یخون ۀلخت یلدر تشک مؤثر هاي یمآنز یتبه فعال یرآلیو غ یمواد آل  )2 
     .ماند یم یباق ییرمحلول در خون، بدون تغ ینیپروتئ يها مقدار رشته  )3 
  .کند یکمک م یزياز خونر یريرگ به جلوگ ةیوارد هاي یچهانقباض ماه  )4 

 تحلیل :
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 97-98سال تحصیلی    

 ���ه �عا�ی

 صفحه تنظیم شده است.  6آزمون در  دقیقه   80زمان پاسخگویی: 

 1شناسی  زیستآزمون مستمر درس :    پایه دهم تجربی ـ نیمسال دوم  

  23/11/1397 تاریخ :  3فصل چهارم و فصل پنجم تا سر گفتار  4و  3گفتار  مبحث :

 

 نمره)25/1( است؟ نادرستکدام عبارت در مورد دستگاه گردش مواد ملخ،  -4

 اي شکل در سطح پشتی بدن قرار دارد. قلب لوله  )1 

 شوند. هاي منافذ قلبی باز می هنگام انقباض قلب، دریچه  )2 

 یابد. هاي بدن جریان می بین سلول همولنف در فضاي  )3 

 گردد. همولنف از طریق چند منفذ به قلب باز می  )4 

 تحلیل :
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 نمره)25/1(.  ..........کنند،  هاي رگی به قلب اصلی کمک می در جانوري که کمان -5

 هاي بدن، جهت جریان خون از رگ شکمی به سمت رگ پشتی است. قسمت ۀدر هم  )1 

 برد، در سطح پشتی بدن قرار دارد. هر رگی که خون را به سمت سر می  )2 

 شود. هاي دستگاه گردش خون احاطه می گوارش توسط رگ ۀلول  )3 

 باشد. ه میگردش خون قابل مشاهد ۀترین نوع سامان ساده  )4 

 تحلیل :
 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره)25/1( کند؟ طور صحیحی تکمیل می چند مورد عبارت زیر را به -6

 »..........کند،  می ..........در ماهی خاویاري، هر رگی که خون را «  

 کند. خون را به سمت انتهاي بدن هدایت می  -از آبشش خارج  الف) 

 در محل اتصال با قلب، یک برجستگی دارد.  -به قلب وارد  ب) 

 خون غنی از اکسیژن دارد.  -مویرگی وارد ۀبه یک شبک  ج) 

 باشد. حاوي خون روشن می  -از قلب خارج  د) 

 مورد 4  )4   مورد 3  )3   مورد 2  )2   مورد 1  )1 

 تحلیل :
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 97-98سال تحصیلی    

 ���ه �عا�ی

 صفحه تنظیم شده است.  6آزمون در  دقیقه   80زمان پاسخگویی: 
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  23/11/1397 تاریخ :  3فصل چهارم و فصل پنجم تا سر گفتار  4و  3گفتار  مبحث :

 

 نمره)25/1(.  ..........کند،  هدایت می ..........انسان که ادرار را به  ۀبخشی از کلی -7

 ترین ناحیه قرار دارد. داراي ساختاري شبیه به قیف است و در داخلی  -لگنچه  )1 

 در ارتباط با چندین هرم کلیه قرار گیرد.تواند  می  -میزناي  )2 

 کند. فقط ادرار ساخته شده توسط یک هرم کلیه را حمل می  -میزناي  )3 

 ها قرار دارد. درون انشعابی از بخش قشري کلیه در بین هرم  -لگنچه  )4 

 تحلیل :
 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 نمره)25/1(.  ..........در هر نفرون انسان،  -8

 باشد. همواره به یک سمت می هاي لوله هنله در همه بخشجهت حرکت مواد   )1 

 اند. طور کامل در بخش قشري قرارگرفته اي وجود دارند که به خورده هاي پیچ بخش  )2 

 گیرد. می کننده قرار ها در اطراف مجراي جمع بخشی از انشعابات سرخرگ  )3 

 رو، طول قسمت ضخیم کمتر است. شکل نسبت به بخش پایین Uدر بخش باالروي قسمت   )4 

 تحلیل :
 
 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 نمره)25/1( است؟ نادرستکدام گزینه  -9

 »..........مرول طور معمول، گلو در انسان به« 

 باشد. هاي حاوي مواد دفعی می اي از مویرگ توده  )2    تنها در یک انتهاي نفرون وجود دارد.  )1 

 قشري کلیه قرار دارند. ۀدور در منطق ةخورد پیچ ۀو لول  )4  رساند. دوم مویرگی می ۀهمواره خون تیره را به شبک  )3 

 تحلیل :
 

 

 



 

    4 
 

 97-98سال تحصیلی    

 ���ه �عا�ی

 صفحه تنظیم شده است.  6آزمون در  دقیقه   80زمان پاسخگویی: 

 1شناسی  زیستآزمون مستمر درس :    پایه دهم تجربی ـ نیمسال دوم  

  23/11/1397 تاریخ :  3فصل چهارم و فصل پنجم تا سر گفتار  4و  3گفتار  مبحث :

 

 نمره)25/1( شود. حجم ادرار می ..........باعث  ..........نسبت به قطر سرخرگ  ..........بودن قطر سرخرگ  ..........در بدن انسان  -10

 افزایش  -آوران  -وابران  -کم  )2    افزایش  -آوران  -وابران  -زیاد  )1 

 کاهش  -وابران  -آوران  -زیاد  )4     کاهش  -وابران  -آوران  -کم  )3 

 تحلیل :
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 نمره)25/1(.  ..........بازجذب،  ..........تراوش،  -11

 کند. جا می ها جابه آن ةمواد را فقط بر اساس انداز  -همانند  )1 

 یستی توسط نفرون باشد.ممکن است بدون مصرف انرژي ز  -برخالف  )2 

 شود. ها انجام می تر از سایر قسمت در بخشی از نفرون، بیش  -همانند  )3 

 هاي واقع شده بین دو سرخرگ است. فقط مربوط به مویرگ  -برخالف  )4 

 تحلیل :
 
 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 نمره)25/1(.  پس از ورود ادرار به مثانه، .......... -12

 ادرار فعال شود. ۀشود تا انعکاس تخلی بالفاصله پیام عصبی به نخاع ارسال می  )1

 گیرد. را می راهاسفنکتر ابتداي مثانه، جلوي بازگشت ادرار به میز  )2

 رود. انه از بین میهاي حلقوي بعد از مث ابتدا انقباضات ماهیچه  )3

 کند. مثانه افزایش پیدا می ةهاي دیوار کشیدگی ماهیچه  )4

 تحلیل :
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 97-98سال تحصیلی    

 ���ه �عا�ی

 صفحه تنظیم شده است.  6آزمون در  دقیقه   80زمان پاسخگویی: 
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 تشریحی سؤاالت

 
 نمره)5/2( (الف) تا (ه) پاسخ کوتاه و کامل دهید. سؤاالتبه  -13

 کنند؟ ها چگونه هومئوستازي بدن را حفظ می خون، کلیه pHبا کاهش   الف) 

 

 شود، از چه نوع بافتی است؟ ها می نفوذ میکروب به کلیه عاملی که مانع  ب) 

 

 نقش آلبومین پالسما چیست؟ (یک مورد)  ج) 

 

 شود؟  بیماري نقرس به چه علت ایجاد می  د) 

 

 هماتوکریت چیست؟  ه) 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 نمره)25/0( اندام هدف هورمون اریتروپویتین را نام ببرید.  الف) -14

 نمره)5/0(  این هورمون چیست؟ ۀوظیف  ب) 

 نمره)25/0(  کند؟ در زمان قرار گرفتن در ارتفاعات، میزان این هورمون در خون بدن چه تغییري می  ج) 
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 97-98سال تحصیلی    

 ���ه �عا�ی

 صفحه تنظیم شده است.  6آزمون در  دقیقه   80زمان پاسخگویی: 

 1شناسی  زیستآزمون مستمر درس :    پایه دهم تجربی ـ نیمسال دوم  

  23/11/1397 تاریخ :  3فصل چهارم و فصل پنجم تا سر گفتار  4و  3گفتار  مبحث :

 

 نمره)5/1( سب کامل کنید.جاهاي خالی جمالت (الف) تا (و) را با عبارات منا -15

 تر است. ...... یک انسان سالم به دیافراگم نزدیک.................. ۀکلی  الف) 

 کند. بدن تلمبه می ۀ........... و سپس به بقی......ها و ........ بار به شش بطن قلب دوزیستان خون را یک  ب) 

 اند. ......... ساخته شده........نام .......... پوششی خاص به درونی کپسول بومن از نوعی بافت ةهاي دیوار سلول  ج) 

 شود. .........، جلوي خونریزي گرفته می.......ها به یکدیگر و ایجاد .......... هاي جزئی با اتصال پالکت در آسیب  د) 

 شود. به خون ترشح می ها ........... در پاسخ به کاهش فشار خون در کلیه، از کلیه.......آنزیم ........  ه) 

 ها و اعصاب است. ........ محل ارتباط کلیه با رگ...................  و) 
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 97-98سال تحصیلی    

 ���ه �عا�ی

 صفحه تنظیم شده است.  2نامه در  پاسخ دقیقه   80زمان پاسخگویی: 

 1شناسی  زیست آزمون مستمر درس :    دومـ نیمسال  تجربی پایه دهم 

  23/11/1397 تاریخ :  3فصل چهارم و فصل پنجم تا سر گفتار  4و  3گفتار مبحث : 

 

 پاسخ است. 1ۀ گزین -1
 .دهند یدرون خود را از دست نم يقرمز اجزا يها پستانداران برخالف انسان، گلبول ی. در برخدهد یشکل، گلبول قرمز نابالغ را نشان م 
 .دهد یقرمز رخ م يها گلبول ۀخروج هست یزدر کبد و طحال ن ینی): در دوران جن2( ۀینگز رد 
 .شود یطرف گلبول قرمز مقعر م نابالغ به بالغ) دو یل(تبد یزتما ی): در ط3( ۀینگز رد 
 است. یلوئیديم یاديگلبول قرمز، سلول بن منشأ لیو یديلنفوئ یاديسلول بن یت،لنفوس منشأ): 4( ۀینگز رد 

 پاسخ است. 1ۀ گزین -2
 یلشکل: نوتروف 
 .دباش یمنشا م هم یلبدون دانه است و با نوتروف یزن یت): مونوس2( ۀینگز رد 
 دارند. یدوقسمت ۀهست ینوفیل،و ائوز یلاما بازوف یچندقسمت ۀهست یل،): نوتروف3( ۀینگز رد 
 دارند. یزر يها خود دانه یتوپالسمدر س یزها ن ): پالکت4( ۀینگز رد 

 پاسخ است. 2ۀ گزین -3
 انعقاد خون الزم است. ي) برایو معدن یرآلی(غ یمکلس یون) و یآل ة(ماد K یتامینو 
 لخته، وجود دارند. یلدر محل تشک یزن هاي خونی و سایر انواع سلول قرمز يها لخته، گلبول یلتشک يو برا یزي): در زمان خونر1( ۀینزگ رد 
 .شوند یم یلنامحلول تبد هاي ینبه پروتئ یراز شود یمحلول خون کم م هاي ین): در روند انعقاد خون، پروتئ3( ۀینگز رد 
 ندارند. اي یچهماه ۀیدر ساختار خود ال ها یرگ): مو4( ۀینگز رد 

 پاسخ است. 2ۀ گزین -4
 هاي منافذ در هنگام انقباض قلب بسته هستند. دریچه 

 پاسخ است. 3ۀ گزین -5
هاي رگی از رگ پشتی به  هاي مویرگی، جهت جریان خون از رگ پشتی به سمت رگ شکمی است اما در کمان در شبکه): 1( ۀینرد گز 

 باشد. سمت رگ شکمی می
 در کرم خاکی هم در رگ پشتی و هم در رگ شکمی، جریان خون در هر دو جهت وجود دارد.): 2( ۀینگز رد 
 باشد. گردش خون، باز است اما گردش خون در کرم، بسته می ۀترین نوع سامان ساده): 4( ۀینگز رد 

 پاسخ است. 1ۀ گزین -6
 فقط مورد (ب) صحیح است. 
 فرستد. هاي انتهایی بدن و حتی سر ماهی می شتی خون روشن را از آبشش خارج کرده و خون را به قسمتسرخرگ پ): الف( ۀینرد گز 
 کند. ي مویرگی آبشش، خون تیره را توسط سرخرگ شکمی دریافت می شبکه): ج( ۀینگز رد 
 کند. از قلب ماهی فقط خون تیره عبور می): د( ۀینگز رد 

 پاسخ است. 2ۀ گزین -7
هاي کلیه و در بخش  ادرار است که در هرم ةکنند جمعۀ کند، لول هدایت می لگنچهانسان که ادرار را به  ۀبخشی از کلی: )4و ( )1( ۀینگز رد 

 مرکزي قرار دارد.
 کند. هاي کلیه دریافت و سپس وارد میزناي می لگنچه ادرار را از کل هرم): 3( ۀینگز رد 

 پاسخ است. 2ۀ گزین -8
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 صفحه تنظیم شده است.  2نامه در  پاسخ دقیقه   80زمان پاسخگویی: 
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  23/11/1397 تاریخ :  3فصل چهارم و فصل پنجم تا سر گفتار  4و  3گفتار مبحث : 

 

س هرم أجهت حرکت مواد به سمت ر ابتداشوند. در قوس هنله  نزدیک، مواد وارد قوس هنله می ةخورد ي پیچ لولهپس از ): 1( ۀینگز رد 
 باشد. هرم (انتهاي بخش باالروي هنله) می ةرو هنله) و سپس در جهت عکس و به سمت قاعد (انتهاي بخش پایین

 هاي خونی وجود ندارد. کننده، رگ اطراف مجراي جمع): در 3( ۀینگز رد 
 است. بیشتر یمطول قسمت ضخ رو، یینشکل نسبت به بخش پا Uقسمت  ي): در بخش باالرو4( ۀینگز رد 

 پاسخ است. 3ۀ گزین -9
سط سرخرگ وابران از شود، خون روشن و خونی که تو شود. خونی که با سرخرگ آوران به گلومرول وارد می گلومرول به سیاهرگ ختم نمی 

 شود نیز روشن است. گلومرول خارج می
 پاسخ است. 2ۀ گزین -10

 یابد. کم بودن قطر سرخرگ وابران نسبت به آوران، فشار تراوشی در گلومرول افزایش یافته و میزان تراوش و حجم ادرار افزایش می ۀدر نتیج 
 پاسخ است. 4ۀ گزین -11

 شوند. د بر اساس اندازه وارد نفرون میتراوش موادر فقط ): 1( ۀینرد گز 
تواند فعال (با مصرف انرژي زیستی) یا غیرفعال انجام شود اما تراوش همیشه بدون مصرف انرژي زیستی رخ  بازجذب می): 2( ۀینگز رد 

 دهد. می
 شود. تراوش فقط در کپسول بومن انجام می): 3( ۀینگز رد 

 پاسخ است. 4ۀ گزین -12
هاي کششی، پیام عصبی به  گر حجم ادرار جمع شده در مثانه از حد مشخصی فراتر رود، با کشیدگی دیواره و تحریک گیرندها): 1( ۀینرد گز 

 شود. نخاع فرستاده می
میزناي است مانع  ۀخوردگی مخاط مثانه بر روي دهان که حاصل چین (نه اسفنکتر) اي پس از ورود ادرار به مثانه، دریچه): 2( ۀینگز رد 

 .شود می(نخ میزراه) ت ادرار به میزناي برگش
مثانه منقبض  ةهاي صاف دیوار یابد و سپس توسط نخاع ماهیچه مثانه افزایش می ةپس از ورود ادرار به مثانه، کشیدگی دیوار): 3( ۀینگز رد 

 شود. می
 )5/0(با افزایش ترشح یون هیدروژن.   الف) -13

 )5/0(اي.  بافت پیوندي رشته  ب) 
 )5/0(سیلین.  ظ فشار اسمزي خون یا انتقال بعضی داروها مانند پنیحف  ج) 
 )5/0(اسید در مفاصل.  به علت رسوب بلورهاي اوریک  د) 
 )5/0(هاي خونی.  درصد حجمی سلول  ه) 

 )25/0(مغز استخوان.   الف) -14
 )5/0(هاي قرمز تنظیم تولید گلبول  ب) 
 )25/0( یابد. افزایش می  ج) 

 )25/0(پودوسیت.   ج)   )25/0( پوست. ب)    )25/0(پ. چ  الف) -15
 )25/0( ناف کلیه.  و)   )25/0(رنین.   ه)   )25/0(درپوش.   د) 
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