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  بسمه تعالی
    مشهد5آموزش و پرورش ناحیه    نام ونام خانوادگی:

  واحدیک-دبیرستان دخترانه امام رضا(ع)آموزشگاه متوسطه:
      1زیست شناسیواالت امتحانی درس:ئس

  5/03/1398 تاریخ امتحان:
  مهر مدرسه:

  هدقیق 100مدت امتحان:  4تعدادصفحه:  27تعدادسوال:  کالس:  وطن پرستطراح: نام دبیر یا
  شماره دانش آموزي:  تجربی دهمپایه:  شماره صندلی:  صبح10:30ساعت شروع:

  
  صبح دومنوبت 

  بارم  زیست شناسی االتسؤ  سوال
   غلط را مشخص کنید.و  زیر صحیح در عبارت  1

    غ     ص     گازوئیل زیستی مواد سرطان زا ندارد ولی باعث باران اسیدي می شود.                                 
25./  

  .ي خالی را با عبارات مناسب پر کنیدهاجا  2
  ........................ را به وجود می آورند.......... در هر بوم سازگان جمعیت هاي گوناگون با هم تعامل دارند و یکالف)
  ..............ختم می شود.ابتداي روده بزرگ ...............................نام دارد که به ................ب)
  آنزیم لیپاز که منجر به گوارش شیمیایی لیپیدها در دوازدهه می شود از..................................ترشح می شود.)پ

  

  
25./  
5./  

25./  

  زیر گزینه درست خط بکشید.  3
  .. است.کاروتن ) در اندامک ................ –لیکوپن  رنگ هویج به دلیل حضور( -الف
  خشخاش ) ترکیبات آلکالوئیدي وجود دارد. –در شیرابه (انجیر  -ب
  لپه ) دیده می شود. 2 –پریدرم در اندام هاي مسن گیاه (تک لپه  -پ
  اپیدرم) است. –ریشه فاقد (پوستک  -ت

1  

  به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.  4

  می شود؟ حآنزیم هاي معده توسط کدام سلول هاي غده هاي معدي ترش)الف

  گلوکز با چه روشی وارد سلول پوششی روده می شود؟)ب

  عامل استحکام دریچه قلبی چیست؟)پ

  ره سینوسی دهلیزي را بنویسید.گجنس )ت

  هایی وجود دارد؟ در طحال چه نوع مویرگ)ث

  ت؟عامل ورود مواد در سمت سرخرگی مویرگ چیس)ح

  تخریب یاخته هاي خونی آسیب دیده و مرده در چه اندام هایی انجام می شود؟)ج

75/1  

  کوتاه دهید:مناسب و پاسخ   5

  الف)الرو دوزیستیان و لیسه هر کدام به چه روش تنفس می کنند؟

  ب)سطح تنفسی در ماهی بالغ کجاست؟

  یسه حبابکی چیست؟در دیواره ک 2ج)نقش یاخته نوع

1  



٢ 
 

  کوتاه دهید:مناسب و پاسخ   6

  جنس تیغه میانی چیست؟الف)

  بافتی که مسئول ترمیم بخش هاي آسیب دیده گیاه است را نام ببرید.ب)

  دارد؟ یمضخ یننخست یوارهکه سلول زنده با د یدنام ببر يا ینهبافت زم ینوع )پ

  علت زبري برگ گندم چیست؟)ت

1  

  استرین به پرسش هاي زیر پاسخ دهید.در مورد هورمون ک  7
  الف) توسط کدام اندام ساخته و ترشح می شود؟

  ب) نتیجه تأثیر آن چیست؟
  

5./  

  به پرسش هاي زیر پاسخ دهید. جابه جایی گازهاي تنفسی توسط خوندر مورد   8
  ی شود؟تا مجاورت حبابک ها،به کمک پالسما حمل م2COچند درصد از گازالف) 
  نقش دارد؟ 2Oهموگلوبین در انتقال چند درصد از گازب) 

  

5./  

  کوتاه دهید:مناسب و پاسخ   9

  در ساختار بنداره خارجی میزراه چه نوع ماهیچه اي دیده می شود؟الف)

  دیابت بی مزه در نتیجه ترشح نشدن کدام هورمون پدیدار می شود؟ب)

  دوسیت در کجا قرار دارند؟سلول هاي پوششی پوپ)

  ماده دفعی نیتروژن داري که در ماهیچه ها ایجاد می شود چه نام دارد؟ت)

  را به حالت نرمال در می اورد. pHخون افزایش یابد کلیه چگونه  pHاگرث)

  در صورت کاهش آب خون چه آنزیمی از کلیه به داخل خون ترشح می شود؟ح)

  نقش غدد راست روده اي در ماهیان غضروفی آب هاي شور چیست؟ج)

  سامانه دفعی در حشرات چه نام دارد؟چ)

  پرده شفاف اطراف کلیه از چه جنسی است؟د)

  عمل تراوش در کدام بخش کلیه انجام می شود؟ذ)

5/2  

  کاردیوگرام زیر:الکترو نموداردر   10
  قلب در کجاي نمودار ثبت می شود؟ اولصداي الف) 
  باز است یا بسته؟دریچه میترال  (؟)در قسمت عالمت سوالب) 

  

5./  



٣ 
 

  به پرسش هاي زیر پاسخ دهید.گردش خون جانداران در مورد   11
  ساده ترین سامانه گردش خون بسته را در کدام جانور می توان دید؟الف) 
 ماهی،رگی که خون را از آبشش خارج می کند،چه نام دارد؟ گردش خون درب) 

5./  

  نقش ترومبین در فرآیند انعقاد خون چیست؟  12
  

5./  

  با توجه به شکل پاسخ دهید.  13
  کدام سرخرگ را نشان می دهد؟ 1شماره الف) 
  )2یا1(شمارهدر کدام سرخرگ بیشتر است؟ فشاراسمزيب) 

  
  

5./  

  ه را نام ببرید.سال 2اي پوست یک درخت الیه ه-الف  14
  شود؟ یم یاندرخت نما یهکدام ال کنیم یپوست را جدا م یوقت -ب
  

1  

  در گیاه خرزهره به منظور سازش با محیط کم آب چه سازوکاري وجود دارد؟  15
  
  

5./  

  ویژگی سلول هاي آوند آبکش را بنویسید. دو  16
  
  

5./  

  .با توجه به شکل پاسخ دهید  17
  کدام مسیر عبور آب را نشان می دهد؟ 1الف) شماره 
  را نام گذاري کرده و نقش آن را بنویسید. 2ب) شماره 

  
  
  
  
  

1  

    به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.  

  در ایجاد فشار ریشه اي چه سلولی نقش دارد؟وظیفه آن را توضیح دهید.  18

  

5./  

هایی که از نظر نیتروژن فقیر هستند رشد می کنند،هر کدام چگونه نیتروژن  دو گیاه گونرا و توبره واش هر دو در زمین  19
  مورد نیاز خود را تامین می کنند؟

  گونرا:....................................................
  توبره واش:...........................................

5./  

  در مقایسه کودهاي آلی و شیمیایی:  20

  کدامیک مواد معدنی را سریع تر در اختیار گیاه قرار می دهند؟ -فال

  استفاده بیش از حد از کدامیک به گیاهان آسیب کمتري می رساند؟ -ب

5./  

1 

2 

1 

2 
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دگی  نام و نام خانوا
 مصحح/دبیر

نمره نهایی پس از رسیدگی به 
 اعتراضات

  نام و نام خانوادگی     
 مصحح/ دبیر

 تصحیح و نمره گذاري

 با حروف با عدد  با حروف با عدد 
   امضاء :   امضاء :

 

  دو باکتري تثبیت کننده نیتروژن را نام ببرید که با گیاهان همزیستی دارد.  21
  
  

5./  

اثر تورژسانس افزایش طول(بدون افزایش عرض یاخته)می شود دو عاملی که باعث می شود سلول نگهبان روزنه در  22
  را نام ببرید.

  
  

5./  

  منظور از آبگیري آبکشی چیست؟  23
  
 

5./  

  /.5  نقش گلوبولین ها در خون چیست؟  24

  ا توجه به شکل پاسخ دهید.ب  25
  الف) این شکل مربوط به ریشه است یا ساقه؟

  
  ب) کدام شکل مربوط به تک لپه اي وکدام یک 

  ؟ه ایی می باشددو لپ
  ............................    ب:.............................الف:

  
   ا با هم مقایسه کنید.مشاهده شده در آنها ردو تفاوت  ها ج)با توجه به شکل

  
  
  

  د)مغز ریشه و ساقه از چه بافتی ساخته شده است؟
  
  

25/1  

  پیوسته بودن مویرگ ها در مغز و ناپیوسته بودن آن ها در مغز استخوان چه مزیتی دارد؟  26
  
  
  

5./  

  برگ گیاهان تک لپه و دو لپه چه تفاوت ظاهري با هم دارد؟  27
  
  

25./  

    »موفق باشید«  

 ب الف


