
 

 اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران                                                          شماره صندلی                                                                       

 ری 2مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ناحیه   

 دخترانه دکترحسابی)دوره دوم(دبیرستان غیردولتی 

 ( 1400-1401) سال تحصیلی                                                                                                                             

   زیستنام درس:                             رمضانیخانم  نام دبیر:                                      (3تجربی ) رشته:                                  دهم کالس/ پایه:                              نام و نام خانوادگی:                 

 دقیقه   90  زمان امتحان:                    1صفحه                                            3تعداد صفحه                      نوبت صبح/عصر : صبح                                                         1400/ 10 /08     تاریخ امتحان

 بارم سؤال ردیف
 

 سؤال

 مهر آموزشگاه در تمام

 صفحات زده شود

 جمالت درست را با ) ص( و جمالت نادرست را با )غ( مشخص کنید.  1

 الف(خم شدن ساقه گیاهان به سمت نور مثالی از سازش با محیط در جانداران  می باشد.

 تا فرد به کم خونی خفیفی دچار شود.ب(تخریب یاخته های کناری غده معده باعث می شود 

 ج(نوع تنفس در حشرات از نوع نایدیسی می باشد.

 د(فشار خون بیشینه فشاری است که از انقباض بطن روی سرخرگ وارد می شود.

1 

 جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید : 2

         و ماده  تعداد یاخته های آن ..................... ..................در بافت پیوندی متراکم میزان رشته های کالژن از بافت پیوندی سست ( الف

 زمینه ای آن اندک است.

 ت.شکر و قندی که می خوریم  دی ساکاریدی به نام ..................هستند که از پیوند بین .................و.فروکتوز به وجود آمده اس( ب

 قلب ............است ،این الیه روی خود بر می گردد و.........................را به وجود می آورد. بیرونی ترین الیه دیواره ( ج

 با دمیدن کربن دی اکسید به درون محلول آب آهک ......................رنگ و برم تیمول بلو......................رنگ، می شود.( د

4 

 ن گزینه را انتخاب کنید.در هر یک از سواالت زیر، صحیح تری 3

 (روشی که باعث انتقال صفت یا صفاتی از یک جاندار به جاندار دیگر می شود............می گویند. 1

 الف(تراژن                         ب( فناوری نوین             ج(مهندسی ژن شناسی                 د( نگرش بین رشته ای

 بزاق به دفع باکتری کمک می کند؟ (کدام یک از موارد زیر در2

 د (پروتئاز                    ب(لیزوزیم                     ج( آمیالز                        الف( موسین              

 (در یک انسان سالم و بالغ در هنگامی که دیافراگم به سمت .............حرکت می کند.3

 منقبض شده که باعث انقباض شش ها می شود. ماهیچه دیافراگم -الف(باال

 انقباض ماهیچه بین دنده ای خارجی ،دنده ها و جناغ را به جلو جا به جا می کند. –ب(پایین 

 ماهیچه های ناحیه گردن نیز از حالت استراحت خارج می شود . -ج(باال

 کند. انقباض ماهیچه های گردنی نیز به تغییر حجم قفسه سینه کمک می –د(پایین 

 (کدام یک از گره های زیر گره ضربان ساز است؟4

دهلیزی –د(سینوسی                 بطنی  –ج(سینوسی     دهلیزی       -ب(دهلیزی  بطنی            –الف(دهلیزی   

1 

 عبارات زیر را تعریف کنید؟ 4

                                                ج(درشت خوار                                    ب(صفاق                                     الف(نفوذ پذیری انتخابی

 ز(حجم جاری                                                          د(نبض
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 اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران                                                          شماره صندلی                                                                       

 ری 2آموزش و پرورش شهرستان ناحیه مدیریت   

 دبیرستان غیردولتی دخترانه دکترحسابی)دوره دوم(

 ( 1400-1401) سال تحصیلی                                                                                                                             

 زیست  نام درس: خانم رمضانی                             نام دبیر:(                                      3تجربی ) رشته:                            دهم       کالس/ پایه:                                      نام و نام خانوادگی:         

 دقیقه  90زمان امتحان:                       2صفحه                                            3تعداد صفحه                      نوبت صبح/عصر : صبح                                                         1400/ 10 /08     تاریخ امتحان

 بارم سؤال ردیف
 

 سؤال

 مهر آموزشگاه در تمام

 صفحات زده شود

 دور گزینه مناسب خط بکشید. 5

 دهد.رسوب کلسترول در دیواره سرخرگ را کاهش می  ((LDL-HDL-الف

 بد.شود ترشح بی کربنات افزایش می یا از دوازدهه به خون ترشح می شود و با اثر بر لوزالمعده موجب می سکرتین ( –)گاسترین -ب
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 توضیح دهید: 6

 از سوخت های زیستی را نام ببرید؟چهار مزیت استفاده   -الف

 دو بنداره مهم را نام ببرید؟-ب

 ؟چهار مسیر بلع را نام ببرید -پ

 دو ساز و کار مهم حنجره را توضیح دهید؟-ت

 دلیل سخت نفس کشیدن نوزادانی که زود به دنیا می آیند چیست؟-ث

 دلیل سمی بودن گاز مونوکسیدکربن را بیان کنید؟-ج

 یک مثال از پمپ فشار مثبت و پمپ فشار منفی بزنید؟-چ

 صداهای قلب را توضیح دهید؟-ح

 یسید؟دو کار مهم دستگاه لنف را بنو-خ

جلوگیری پروتئاز های لوزالمعده قوی و متنوع اند و می توانن خود لوزالمعده را تجزیه کنند فکر می کنید بدن چگونه از این مسئله -د

 می کند؟
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 جدول زیر را کامل کنید. 7

 

 

 نقش در  نام 

 مرکز بلع ؟

 ؟ پیش معده در ملخ

 پپسینوژن به پپسینتبدیل  ؟

 ؟ فاکتور داخلی معده

1 

ارتباط منطقی دارد. شماره عبارت های مرتبط را از ستون ب انتخاب کرده و مقابل ستون « ب»با ستون « الف»هر یک از موارد ستون  8

 الف بنویسید.

 «ب » ستون  «الف » ستون 

 غذا موقتی ذخیره محل -1 شیردانالف( 

 میکروبیگوارش  -2 سیرابیب( 

 آبگیری -3 هزار ال ج( 

 آنزیم های گوارشی وارد عمل می شوند -4 نگارید( 
 

1 

 جدول مقابل را کامل کنید. 9

 مثال نوع مویرگ

  مویرگهای پیوستهالف( 

  مویرگهای ناپیوستهب( 
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 )الف(

 (ب)

 ج()

 د()



 

 اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران                                                          شماره صندلی                                                                       

 ری 2آموزش و پرورش شهرستان ناحیه مدیریت   

 دبیرستان غیردولتی دخترانه دکترحسابی)دوره دوم(

 ( 1400-1401) سال تحصیلی                                                                                                                             

 زیست  نام درس: خانم رمضانی                             نام دبیر:(                                      3تجربی ) رشته:                            دهم       کالس/ پایه:                                      نام و نام خانوادگی:         

 دقیقه  90زمان امتحان:                       2صفحه                                            3تعداد صفحه                      نوبت صبح/عصر : صبح                                                         1400/ 10 /08     تاریخ امتحان

 بارم سؤال ردیف
 

 سؤال

 مهر آموزشگاه در تمام

 صفحات زده شود

 مراکز تنظیم تنفس در شکل مقابل را نام گذاری کنید: 10
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 قسمت های مشخص شده را نام گذاری کنید و توضیح دهید چرا ضخامت دیواره بطن چپ و راست با هم متفاوت است؟ 11

                     

1 

 در نوار شکل مقابل نشان دهید : 12

 انقباض بطن ها کجا کامل می شود؟ -1

 صدای دوم قلب را مشخص کنید؟ -2
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 )الف(

 (ب)

 « باشیدموفق » 

 )الف(

 (ب)


