آموزش
وپرورش
منطقه1
تهران

به نام خدا

دبیرستان نمونه دولتی امام موسی صدر منطقه یک

ش صندلي (ش داوطلب) :

مدت امتحان 08 :دقیقه

سئوال امتحان درس  :زیست1

نام و نام خانوادگي :

نوبت امتحان  :صبح

یا امضاء
محل مهر
(پسرانه)
مدیر

پایه  :دهم رشته :تجربی

نام دبير  :آقای اسدی

كالس 08/ :

تعداد سوال  42 :بارم48:
تعداد صفحه 4 :

سال تحصيلي  0076-0079:نیمسال دوم

تاریخ امتحان 79/80/80:
ساعت امتحان :

-1هر یک را تعریف کنيد :

0

ب)خدمات بوم سازگان

الف) جانداران تراژن

0

-2در جاهای خالي کامات مناسب قرار دهيد .
الف)بعضي یاخته ها مي توانند ذره های بزرگ را با فرآیندی به نام  .............................جذب کنند .
f
 ..............................پرده ای است که اندام های درون شکم را از خارج به هم وصل مي کند .
ب)

ج)پپ سينوژن بر اثر  ......................................به  ............................................تبدیل مي شود .
0

 -3جمالت صحيح و غلط را مشخص کنيد .
الف)گروهي از ليپوپروتئين ها کلسترول زیادی دارند و به آنها ليپوپروتئين پرچگال ( )HDLمي گویند .
ب)ویتامين  𝐵12با کمک عامل داخلي معده به روش درون بری جذب مي شود .
ج)سنگدان از بخش عقبي معده تشکيل مي شود و دارای ساختاری ماهيچه ای است .
د)سلولز مقدار زیادی انرژی دارد و اغلب جانوران دارای توانایي توليد آنزیم سلوالز برای گوارش آن هستند .
-4الف)چرا نوزاداني که زود هنگام به دنيا آمده اند به زحمت نفس مي کشند .

0

ب)دم نگاره (اسپيروگرام) چيست ؟
-5الف)علت صدای اول قلب چيست ؟
ب)محل گره دوم یا گره دهليزی – بطني کجاست ؟

0

-6هر یک از موارد زیر دارای چه نوع مویرگهایي هستند ؟

0

الف)کليه ها

ب)شش ها

ج)طحال

د)بافت چربي

-7فایده ی دریچه های النه کبوتری چيست ؟

8/5

 -8هورمون تنظيم کننده ی توليد گویچه های قرمز چه نام دارد از کجا ترشح مي شود و بر کجا اثر مي کند ؟

0

-9تفاوت گردش ساده و مضاعف خون را بنویسيد .

8/5

-11همولنف چيست ؟

8/5

-11شبکه ی اول مویرگي چه نام دارد و محل آن کجاست ؟

8/5

-12چه مواردی از طریق فرآیند ترشح از کليه ها دفع مي شوند ؟( دو مورد )

8/5

-13دیابت بي مزه چيست ؟

8/5

-14غدد شاخکي در چه جانداراني دیده مي شود ؟

8/5

-15نقش هورمون آلدوسترون چيست ؟

8/5

-16علت هر یک را بنویسيد :

0

الف)زبری برگ گندم

ب)توليد ژله یا لعاب از خيساندن دانه به

-17فایده ی هر یک را بنویسيد :
الف)آلکالوئيد ها

ب)یاخته های همراه

0

صفحه  :دوم

ادامه سواالت درس  :زیست 0

به نام خدا

رشته  :تجربی

تاریخ79/80/80:

موسی صدر منطقه یک (پسرانه)
دولتی همامام
نمونه
مقایسه کنيد .
محل تشکيل با
دبیرستانرا بر اساس
-18سرالد نخستين و پسين

0

-19قطعه ای از روپوست پياز قرمز را در آب مقطر و و قطعه ای دیگر را در محلول  11درصد نمک قرار دهيد  .بعد از مدتي
کدام یک حالت تورژسانس و کدام یک حالت پالسموليز پيدا مي کند ؟ چرا ؟
-21الف)تثبيت نيتروژن چيست ؟

0
0

ب)فایده ی کودهای زیستي را بنویسيد .
-21الف)قارچ ریشه ای چيست ؟

0

ب)دوگروه مهم از باکتری های تثبيت کننده ی نيتروژن را فقط نام ببرید .
-22دو تفاوت مهم تعرق و تعریق را بنویسيد .

0

-23ویژگي و کار یاخته ی معبر چيست ؟

8/5

 -24در شکل زیر جای عالمت سوال را کامل کنيد .

0/5

موفق و سربلند باشید
– اسدی

