
 

 

 

 

 

 
 

 نمره به حروف:                به عدد:   تجدید نظر  نمره  به عدد:             نمره به حروف:           نمره
 محل مهر و امضاء مدیر

 تاریخ و امضاء:                        نام دبیر:            تاریخ و امضاء:                     نام دبیر:

ف
ردی

 

بارم                                                                                                  سؤاالت           
 

 دلیل مشخص کنید. درستی یا نادرستی عبارات زیر را بدون ذکر 1

 دارند. قرار منظمی از سازمان یابی در سطح قارچ هاالف( همه 

 ، مثالی از مفهوم کل نگری است.شبکه آندوپالسمیو  هسته یاخته متقابل ب( بررسی ارتباط

مواد غذایی نقش دارد، در انسان وجود  ذخیره و نرم کردنپ( بخشی از دستگاه گوارش ملخ که در 

 ندارد.

 آپاندیس برخالف طحال در سمت چپ بدن قرار دارد.ت( 

 برخالف هوای باقیمانده، درصد اکسیژن بیشتری دارد. مردهث( هوای 

 است. راستبطن خروجی از های  برابر تعداد رگ یا رگ چهار چپدهلیز  ورودی به های ج( تعداد رگ
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 جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید.  2

 .گیردمی  پایان................   درو آغاز می شود ....................  از قندهاگوارش شیمیایی  الف ( 

 شود.از .......................   قلب شروع شده و به ..................... قلب ختم می ششی( گردش خون  ب

1 

 ؟در پزشکی شخصی از چه اطالعاتی استفاده می شود 3
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 بنویسید. یک وظیفه هرکدام از موارد زیر  برای 4

 :  سکرتینالف (

 : پپسینب( 

5/0 

5 
 شوند؟ها تولید میهریک از موارد زیر توسط کدام یاخته

 : HCL:                                                ب (  سورفاکتانتالف : 
1 

 4از 1صفحه ی 

 نام و نام خانوادگی: ..........................

 دهم تجربی مقطع و رشته:

 نام پدر: ...........................................

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 4 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 رسالتدبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 1400 -1401سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 زیست شناسینام درس: 

 بخش فاطمه تاج  نام دبیر:

 10/1400 / 06 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 10:00  ساعت امتحان:

 دقیقه 90مدت امتحان : 



 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. 6

 چه نام دارد؟ جانورانالف( قند ذخیره ای در 

 وجود دارد؟ زیستیب( اطالعات وراثتی در کدام ماده 

 ه از قندهاست؟سازی استفاده می شود جز کدام گرو پ( قندی که در صنعت کاغذ

 ؟کمترین لیپید غشا چیستج( 

 ؟تفاوت سرخرگهای بزرگ و کوچک در کدام الیه استد( 

 ؟می شود کدام  مرکز عصبی باعث توقف دم ه( 
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 اگر یک یاخته جانوری را در محلول آب خالص قرار دهیم چه اتفاقی می افتد؟ چرا؟ 7

 

 

5/0 

 دو تفاوت انتشار ساده و انتقال فعال را بنویسید. 8

 

 

1 

در ظرفی یک میلی لیتر محلول نشاسته و یک میلی لیتر بزاق معرف نشاسته کدام محلول است؟ اگر  9

 شود، آیا این محلول تغییر رنگ می دهد؟ چرا؟ریخته 

 

1 

 چین در روده باریک از کدام الیه ها ایجاد شده است؟ 10
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 کدام بخش از دستگاه عصبی در تنظیم ترشحات و تحرکات دستگاه گوارش نقش دارد؟ 11

 
5/0 

طریق کدام رگ )های( خونی به بزرگ سیاهرگ زبرین می ریزد؟ لیپید موجود در لنف بعد از لنف از  12

 ورود به خون به کدام بافت )ها( می رود؟

 

1 

 4از 2صفحه ی 



ایم اگر هوای بازدمی را به درون ظرف هدایت کنیم، رنگ در ظرفی محلول برم تیمول بلو ریخته 13

 چگونه خواهد بود؟  محلول

 کند؟ ثابت میزمایش چه چیزی را آاین 

 

1 

 در رابطه با دستگاه تنفس به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید. 14

 الف( از پمپ فشار مثبت یک مثال بنویسید.

 ب( اجزای تنفسی در پرنده را نام ببرید.

 ج( آنزیمی که در گویچه قرمز، کربن دی اکسید را با آب ترکیب می کند چه نام دارد؟

 معمولی و بازدم عمیق را رسم کنید.د( اسپیروگرام یک دم 

 

2 

 جدول زیر را  تکمیل کنید. 15

 ماده مخاطی غضروف 

   نایژه اصلی
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 در ارتباط با دستگاه تنفس انسان به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. 16

 دمی، کدام ماهیچه های قفسه سینه منقبض هستند؟ جاریالف( در زمان ثبت منحنی صعودی حجم 

 فراوانترین یاخته های حبابکها کدام ها هستند؟ ب(

 ج( در کدام قسمت از بخش هادی دستگاه تنفس مخاط مژکدار دیده نمی شود؟

 د(در سطح بافت، کربن دی اکسید به هموگلوبین متصل می شود یا جدا؟

 

2 

 4از 3صفحه ی 



 نمره 20جمع بارم : 

 را در گزینه های زیر بنویسید. یک تفاوت  17

 

 الف( تفاوت جمعیت و اجتماع ؟

 

 تفاوت الکل و بنزین؟ب(  

 

1 

 در رابطه با دستگاه گردش خون به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید. 18

 ؟ ایجاد می شوداز چرخه قلبی در چه زمانی و به چه علت قلب  دومالف ( صدای 

 کدام بافت باعث استحکام قلب می شود؟ب ( 

 پ( چه عاملی مانع از انقباض همزمان دهلیزها و بطن ها می شود؟

 ؟ال توضیح دهیدثرا با مجریان خون تنظیم موضعی ت( 

 ث( مدت زمان بسته بودن دریچه های دهلیزی بطنی چقدر است؟ 

 ج( در زمان عبور پیام الکتریکی از بطن ها چه موجی ثبت می شود؟

 

 

 "به امید موفقیت شما  "                                                                                                          

 

3 

 4از 4صفحه ی 



 

 

 

 

 

 
 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 درستج(         درستث(           نادرست ت(            درستپ(              درست ب(       درستالف(  1

 دهلیز چپ - بطن راست(  ب               روده باریک - دهانالف (  2

 شرح حال بیمار گرفته می شود. اطالعات دنا 3

4 
 از پانکراسافزایش ترشح بی کربنات :  سکرتینالف (

 تجزیه پروتئین ها به مولکولهای کوچکتر:  پپسینب( 

 یاخته ها کناری :HCLب (              یاخته های نوع دوم حبابک:   سورفاکتانتالف :  5

 پل مغزیه(            میانید(            کلسترول ج(              سلولزپ(            دناب(          گلیکوژنالف(  6

 متورم می شود، به علت اسمز آب وارد یاخته می شود 7

8 

 ولی انتقال فعال خالف شیب غلظت شیب غلظتشار ساده جابجایی مواد در جهت تان

ولی انتقال فعال با مصرف انرژی و  مولکول واسطبدون کمک بدون مصرف انرژی زیستی و  انتشار ساده

 به کمک مولکول واسط

 وگول، خیرو تجزیه نشاسته به علت اثر آمیالز بزاقل 9

 مخاط و زیر مخاط 10

 ایخودمختار و شبکه های عصبی روده  11

 سیاهرگ زیرترقوه ای راست و چپ، چربی و کبد 12

13 
 زرد

 در هوای بازدمی کرین دی اکسید وجود دارد

 قورباغه الف(  14

 شش و کیسه های هوادارب( 

 کربنیک انیدرازج( 

 د( 

 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 4ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 رسالت واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 1400-1401سال تحصیلي  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید

 زیست شناسينام درس: 

 بخش فاطمه تاجنام دبیر: 

 10/1400/ 06 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح 10:00 ساعت امتحان:

 دقیقه 90مدت امتحان: 



 

15 
 ماده مخاطی غضروف 

 دارد دارد )کامل( نایژه اصلی

 

                 دیافراگم و بین دنده ای خارجیالف(  16

 نوع اول )سنگفرشی( ب(

                                   تدای بینیحبابک و ابج( 

 متصل می شود د(

 افراد یک جمعیت متعلق به یک گونه اند اما افراد اجتماع از گونه های مختلف اند( الف 17

 الکل سوخت زیستی ولی بنزین سوخت فسیلی استب( 

 بسته شدن دریچه های سینی، شروع استراحت قلبالف (  18

 بافت پیوندی متراکمب ( 

 بین دهلیز ها و بطن ها بافت پیوندی عایق مانندپ( 

 افزایش کربن دی اکسید باعث افزایش قطر سرخرگها کوچک می شودت( 

 ثانیه 0.3ث( 

 QRSج( 

 امضاء:   فاطمه تاج بخش نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20جمع بارم :


