
 23/10/1396 تاریخ امتحان: باسمه تعالی 1 زیست سؤاالت امتحانی درس

 دقیقه 90 مدت امتحان: مجتمع آموزشی خواجه نصیرالدین طوسی)ره(  :کالس - تجربی دهمپایه 

 جناب آقای امینینام دبیر:  1396-97سال تحصیلی  نام و نام خانوادگی:

  سال اولآزمون پایانی نیم شماره آزمون: 
 

 4از  1صفحه 

 نمره[ 5/1. ]کنید با ص و غ مشخص دلیل ذکر بدون را زیر جمالت بودن نادرست یا درست -1

 .دارند سویه چند ارتباط باهم آن اجزای که هستند پیچیده سامانه نوعی جانداران (1

 .است جانداران در محیط با سازش از مثالی نور سمت به شمعدانی گیاه ساقه شدن خم (2

  .است شده تشکیل فسفولیپید های مولکول از فقط یاخته، غشای لیپیدی بخش (3

 .شد خواهد مبتال خطرناك خونی کم به فرد معده، های غده اصلی های یاخته دیدن آسیب ت صور در (4

 .آورند می پدید را گرسنگی های انقباض کننده، قطعه قطعه و کرمی حرکات خالی، معده در (5

 .گیرد می قرار بررسی مورد گوارش لوله مخاطی الیه بینی، درون از استفاده با (6

 نمره[ 5/2. ] .نمایید پر مناسب کلمات با را خالی جاهای -2

 .گویند می ............................ دارند، خود در را دیگر ای گونه افراد های ژن که جاندارانی به (1

 .دارد بستگی آن ............................ میزان به سازگان، بوم یک خدمات میزان (2

 .گویند می........................... است، دائم تبادل در خون با که را بدن های بافت ای یاخته بین مایع مجموعۀ (3

 نقش ها دست کف در که دهد می تشکیل را بدن در انرژی ذخیره ترین بزرگ ........................... پیوندی بافت (4

 .دارد را............................

 .ریزد می ................................. به و شده ساخته ................................. های یاخته توسط که است آنزیم فاقد ای ماده صفرا (5

 .کند می مهار را تنفس مرکز فعالیت ................................. در بلع مرکز بلع، هنگام (6

 .است ................................. به مربوط آن ترین کم و .............................. به مربوط تنفسی، های حجم میان در حجم بیشترین (7

 نمره[ 4] .بکشید خط صحیح پاسخ دور .است صحیح کمانک، داخل کلمات از یکی زیر جمالت در -3

 (آب عبور وسرعت ) تر بیش / تر کم ( اسُمزی فشار باشد، تر بیش نسبی تراوایی دارای غشای سوی دو در آب غلظت اختالف چه هر (1

 .است )تر کم / تر بیش

 دهما و (  کمتر / بیشتر های) یاخته تعداد کمتر (، / بیشتر ) کالژن های رشته دارای سست، پیوندی بافت به نسبت متراکم، پیوندی بافت (2

 .باشد می زیاد( / اندك ) ای زمینه

 .شود می انجام ( سیرابی / کور روده ) در میکروبی گوارش نشخوارکنندگان، گوارش لولۀ در (3

 ( دی اکسید کربن خون را حمل می کند.%23/    %7(اکسیژن و )%70/    %97هموگلوبین ) (4



 

 4از  2صفحه 

 را اه حبابک (شدن بسته / )باز و شود می سطحی (کشش کاهش / افزایش باعث) انسان، های شش در فعال یا سورفاکتانت  سطح عامل (5

 .کند می آسان

(   فبرخال / جهت )هم   آبششی های رشته در آب و خون جریان .هستند آبشش دارای بالغ و دوزیستان)بالغ / نابالغ( های ماهی (6

 .است یکدیگر

 می هدایت ها شش به را هوا ( منفی فشار / مثبت فشار سازوکار) طریق از قورباغه منفی(و فشار / مثبت فشار ) سازوکار طریق از کبوتر (7

 .کنند

 .دارد نقش قلب ( چپ / راست ) سمت عمومی، خون گردش در و قلب ( چپ / راست ) سمت ششی، خون گردش در (8

 نمره[ 5/1] نمایید. مشخص را پاسخ ترین صحیح -4

 رود؟ می شمار به تجربی علوم اساس یک کدام (1

 اندازه غیرقابل (ساختارهای4  مشاهده (3     پرسش (2   پاسخ (1

 گیری

 .است گرفته قرار .............. از قبل ............. حیات سطوح یابی سازمان در (2

 یاخته – اندام (4    مولکول – اندامک (3  بوم زیست – سازگان بوم (2  بافت – دستگاه (1

 است؟ زیستی انرژي صرف با همراه انتقالی فرایندهاي از یک کدام (3

 تراوا نیمه غشای از آب های مولکول (عبور2    تنفسی گازهای (تبادل1

 پتاسیم و سدیم دهنده انتقال پروتئین عمل (4   روده های یاخته از گلوکز (خروج3

 .است ........... نوع از ......... پوششی بافت (4

 سنگفرشی – (روده4  الیه یک سنگفرشی – دهان (3  چندالیه ای استوانه – (معده2 چندالیه سنگفرشی – مری (1

 چندالیه

 .کند می جذب فراوانی آب و شده ترشح گوارش لوله سراسر در که است  ......... یک ......... (5

 – مخاطی مایع (4  پروتئین – مخاطی (مایع3  گلیکوپروتئین – موسین (2  پروتئین – موسین (1

 پروتئین

 .دهد می افزایش را تنفس آهنگ .............. در تنفس مرکز بر اثر با ............... افزایش (6

 کربن (4   مغزی پل – اکسیژن (3  النخاع بصل – اکسید دی کربن (2  النخاع بصل – اکسیژن (1

 مغزی پل – اکسید دی

 

 

 

 



 23/10/1396 تاریخ امتحان: باسمه تعالی 1زیست شناسی  سؤاالت امتحانی درس

 دقیقه 90 مدت امتحان: مجتمع آموزشی خواجه نصیرالدین طوسی)ره(  :کالس - تجربی دهمپایه 

 جناب آقای امینینام دبیر:  1396-97سال تحصیلی  نام و نام خانوادگی:

  سال اولآزمون پایانی نیم شماره آزمون: 
 

 4از  3صفحه 

 

 نمره[ 2] .دهید پاسخ مربوطه سؤاالت به شکل به توجه با .دهد می نشان را گوارش فرایند هورمونی تنظیم زیر شکل -5

 

 

 

 :بنویسید را شده خواسته های شماره نام (1

3-                                    ..............................4 - 

............................... 

5-                                    ..............................6  - ............................... 

 ...............................شود؟  می ترشح معده های یاخته کدام از 1 شماره ب(هورمون

 ...............................دارد؟  نقشی چه و گذارد می اثر اندام کدام بر 2 شماره هورمون پ(

 

 نمره[ 1] .نمایید ذکر مثالی مورد هر دهد؟براي می نشان را جانوران در تنفس روش کدام زیر، هاي شکل از یک هر -6

 

 

 

 

 .......................(................... مثل 2     (................... مثل .......................1

 



 

 4از  4صفحه 

 

 نمره[ 1] است( اضافه مورد یک اول ستون )در .کنید مشخص ستون دو در را یکدیگر با مرتبط هاي عبارت -7

 .باشد یبطن و سرخرگ ها م وارهیاز انقباض د یناش رویی( ن        )  ی                            نیس چهیالف( در

 .کند یم میتنظ رگیخون را در مو انیجر زانی( م        )                             ( صدای اول قلب

 .شود یم دیتول ینیهای س چهی( در اثر بسته شدن در        )                              ترالیم چهی( درپ

 .ها بسته است( هنگام استراحت بطن         )                           یلی( رگ های اکلت

 .کند یم رییچپ جلوگ زی( هنگام انقباض بطن از بازگشت خون به دهل        )  ی                           رگی( بنداره موث

 .قلب را بر عهده دارد چهیماه هیتغد فهی( وظ         )                           ( صدای دوم قلبج

 ( فشار خونچ

 

 .دیپاسخ مناسب بده ریبه پرسش هاي ز -8

 نمره[ 1] مورد( 4( اخالق زیستی چه موضوعاتی را در بر می گیرد؟ ) الف

.......................................................................................................................... 

 گونه از چب( با توجه به این که پروتئازهای لوزالمعده قوی و متنوع اند و می توانند خود لوزالمعده را نیز تجزیه کنند. بدن 

 نمره[ 75/0]این کار جلوگیری می کند؟

.......................................................................................................................... 

 نمره[ 5/1]پ( چرا کربن دی اکسید زیان بار است و باید از بدن دفع شود؟ 

.......................................................................................................................... 

  نمره[ 5/0]؟نام گلبول سفید مستقر درون حبابک ها چیست ت( 

.......................................................................................................................... 

 نمره[ 5/1]ث( برون ده قلبی چگونه به دست می آید و چه عواملی در تغییر آن نقش دارند؟ 

..........................................................................................................................  

 نمره[ 75/0]ج( در هر یک از اندام های زیر کدام یک از انواع مویرگ ها وجود دارد؟ 

 ................................... چهی.......................... ماهجگر ................................... روده .........

 

 "موفقیت شما آرزوی قلبی ماست"


