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محل مهر يا امضاي
  مدير 

 
صبح     امتحان: 

دقيقه  80 تحان: 
1400/   متحان: /

صفح     رگ سؤال: 

  خته هاي 

را ايجاد كرده 

 قرار بدن هاي 

  ؟شود مي يده

ساعت ا
وقت امت
تاريخ ام
تعداد بر

    د ماه 

  ت ميشود.

  د.

 گوارش فقط ياخ

ر پرز)-ز پرز

ياخته سياري)

  ت.

  ج ميشود؟

دي مويرگ يوارة

خردادت امتحاني:
  تجربي 
1 - 1399 

  .ست
سيد چرب يافت

  شود.

گوارش ندارد وله

نداره هاي لوله

( ريزاند و خورده

بس -(همة كنار

است چند اليه)- 

طن راست خارج

 

دي در هايي حفره

   خود را

نوبت                   
رشته:              

1400ال تحصيلي: 

ا ضروري ناسي
 روغن ها سه اس

  است. 
ش متصلغشا  ي

لو ديوارة عصبي

بن بعضي)-مه

خ چين روده)

ك در ،نايديسها 

-اليه(يك شي
ي است كه از بط

  ي ميكند؟
؟.كند مي تقل

ح صورت به كه

ان يافت؟ دليل

 ي ايران
  رش شهر تهران

 تهران 5 منطقه

    آواي فرهنگي
         دهم: پايه 

سا                   

شن زيست علم ز
ميباشد همانند
عنصر بكار رفته

پروتئيني و يدي
  .كنديم ل

ع هاي ياختهك

  

(همها ميشوندو

ر فضاي -خته

پاياني نشعابات

ششي سنگفرشي

عداد سرخرگهايي
  ست؟

  ي دارند؟
ورت چه تغييري

منت دوم گره به

است زياد نقدر

 سيلين را ميتوا

  ن ديد؟

جمهوري اسالمي   
 كل آموزش و پرور
 آموزش و پرورش

دبيرستان غيردولتي
                     

                      

  
از هايي استفاده

اي ياخته شاي
نوع ع 4ماهيچه

فسفوليپي هاي ل
وصل هم به را م

تاثيري بر تحريك

خنامه بنويسيد.

واد از انقباض ره

(فضاي ياخسمت

انو  دارند قرار س

مويرگ بافت پو

زند چند برابر تع
 (بزرگ) خون اس
ني چه وضعيتي
ون سرخرگ آئو

را پيشاهنگ ره

ن آ پوششي افت

قال دهنده پني

سمتي را ميتوان

               
اداره                
اداره                

ام واحد آموزشي: د
نام پدر:             

     مهرابي  دبير:

كنيد.  مشخص
سوء از لوگيري
غش دهندة شكيل

وثر در انقباض م
مولكول بهيتواند
شكم درون هاي

ت  گوارش لولة  

 كرده و در پاسخ

هنگام عبور مو) 

س در باريك ودة

نايديس بتداي)

ديواره م همانند)

دهليز چپ ميريز
 گردش عمومي
دريچه هاي سين
ول قلب فشار خو

گر در شده يجاد
 
با هاي ياخته لة

ابل پروتئين انتق

 با هسته چند قس

  
  

نا                     
                      

نام د          شناسي

ي عبارات زير را
جل براي جهاني 

تش اصلي بخش 
ده ملكولهاي مو

ميت كربوهيدرات
ه اندام كه است 

به غذا ورود مي،

ز پرانتز انتخاب

بعضي) -همه
  رند.

رو پوششي هاي

اب –(انتهاي در

هم - (برخالف
رگهايي كه به د
گ لب آغاز كننده
ستول دهليزي  د
 شدن صداي او

اي الكتريكي ريان
 شامه چيست؟

فاصل كدام بافت 

مت از شكل مقا

ت ياخته هايي ب

(ش داوطلب):     
:             وادگي

شن زيست ن درس:

رستير ونادرستي
قوانين وضعف)

ب)در ملكولي كه
) در واحد سازند
ك)فقط  يك نوع 

اي پرده صفاق)
كرم حركات در)

لمه مناسب را از

(هف) در انسان 
ك هسته  اي دا

ه ياخته غشايب)
  د

د تنفسي منافذ)

  گيرند. ي

(ديواره حبابك )
ف) تعداد سياهر

كدام حفره قل ب)
در زمان سيس )
پس از شنيده )
جرچه بخشي  )
منشا اليه پيراش 
در مويرگهايي)

ف)در كدام قسم
  ويسيد.

ب)در كدام قسمت

 
(ش صندلي 

نام و نام خانو
سؤال امتحان

در
الف
ب
ج)
د)
و)
ه)
  

1  
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الف

تك

ب
اند

ج)

مي
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  د؟

  هش ميابد؟

وادي وجود دارد

  شته باشد؟

سيژن خون كاه

  دارند؟ ي

د ميشود چه مو

جانوري وجود داش

طي آن مقدار اك

شباهتيفيل چه

كاريوسيت ايجا

ط در غذاهاي ج

را بنويسيد كه ط

زينوفيل و نوتروف

طعاتي كه از مگاك

م ببريد كه فقط

  ه اي

ر دو بيماريم

ائوزن ياخته ي

ن هر يك از قط

را نا ويتاميني

هاي چهار گزينه

الف)نام 5

ميانب)

ج)درون

د)نوعي

پرسشه 6
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  .يكنند

   شود)

  ود؟

يم منتقل چوبي

  .يشودم م

  يد.

م دقيق آن ذكر

  ت؟

يقي انجام ميشو

  ؟شوند ي

چ آوندهاي درون

انجام ديگر اختة

يشود را نام ببري

(نام توليد شود؟

است شده ستين

  ت؟

  ود)

  د.

 دارد از چه طر

مي گياه درون ه

  .كنند نظيم

د به را معدني ي

  

يا به اي ياخته ز

   چه دليل؟

 آبكش جابجا مي

يستم ميتواندمر

  شود؟ مي

نخس ديواره به ت

  ؟

است داده تصاص

 

(شماره ذكر شو

 

 خود را بنويسيد

ظاهر نعلي شكل

به آپوپالستي ير

 

تنظ را تعرق قدار

هاي يون ،...........

.است ................

از و آبكشي زندة

  دارند؟ نام 

  چيست؟

ز بدن دارد؟ به

ي بين آوندهاي

سط كدام نوع م

  د)

  .دهيد خ

م ساخته گياهي

نسبت پسين واره

دارد؟ نام چه يج

  شود؟ مي ره

اخت خود به خشي

  هيد.

ماره ذكر شود)

  را نام ببريد. 

ه ديده ميشود؟(

ستفاده ميشود؟

 يا خير؟/ دليل

 آندودرم آنها ظ

مسي مضر يا سته

ز گرم چيست؟

مق ،.......................

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

.......به ................

ز هاي ياخته ....

چه بومن پسول

چ ر سفره ماهي

مايل به خروج ا

ق صفحه آبكشي

ت زمينه اي توس

مورد 2چيست؟(

پاسخ زير الت وا

سلول بخش ام

ديو بيشتر تراكم

هو ريشه ديسه 

ذخير گياهي ك

بخ چه را ستمي

الت زير پاسخ ده

شم0جريان دارد؟

1 بخش شماره

ش ياخته همراه

ز چه رنگهايي اس

ستك وجود دارد

اهاني كه ياخته

ناخواس مواد ورود

در يك روز رخت

  

...................... با د

با ريشه، ندهاي

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

.......................... ق

كپ دروني ديواره

درست روده اي 

ز ماهيان آب تم

 آلي كه از طريق

سامانه بافتت در 

ه چك راس ريش

سو به گياهي ل

كدا توسط ستين

وت استحكام سبب

رنگ در شده ه

اندامك كدام رون

مريس هاي ياخته

 مقابل به سواالت

ش شيره خام ج

حاصل از تمايز

ه هاي كدام بخش

يزي اين بافت از

پوس شماره يك 

ه آوندها در گيا

و از مانع ريشه 

درخ يك تنة قطر

ه چه معناست؟

  ميل كنيد.

توانند مي هوايي

آون پيرامون زنده

از آب حركت ز

طريق از پرورده

د هاي ياختهف)

نقش غدد راس ب)

در كدام نوع ا )

ف)يكي از مواد

ب)رايجترين بافت

اهميت كالهك )

سلول با ارتباط ر

نخس ديواره - ف

س عاملي چه - ب

ذخيره رنگيزه - 

در آنتوسيانين -

ي حجم بيشتر -

ر رابطه با شكل

در كدام بخش ف)

ب) نوعي ياخته ح

) در كنار ياخته

)براي  رنگ آمي

آيا روي بخش)

انتقال مواد بهف)

كدام اليه در ب)

ق اهشعلت ك )

سيمپالست به )

بارات زير را تكم

ه هاي روزنهف)

ز هاي ياخته ب)

نيز تعرق علت )

پ شيرة حركت )
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راي ساخت آمونييوم استفاده ميك  كنند؟

   شده است؟

ز چه مادهاي بر

 چيزي تشكيل

  ؟

دام به ترتيب از

عمدتا از چه ود

د؟ به چه دليل؟

اك ساز هر كدني

شو مي خاك ت

نام بخش و 0

عرض اسيبهاي
  ر شود)

 همزيستي دارد

ن و باكتري آمو

حالت شدن نجي

  يد.

كل وجود دارد؟

 آوند ساز در مع
و شماره آن ذكر

 ريشه اي رابطه

روژنت كننده نيت

اسفن باعثك كه 

كشي را بنويسيد

  اسخ دهيد.

دام بخش از شك
  ته شود)

 بخش كامبيوم
رد؟(نام بخش و

ن مقابل با قارچ

ف)باكتري تثبيت

بخشي از خاك )

ريف بارگيري آبك

توجه به شكل پا

ف)عدسك در كد
ماره هر دو نوشت

) با كندن كدام
حيطي قرار ميگير

اميك از گياهان

فال  13

ب)

تعر  14

با ت  15

الف
شم

ب)
مح

كد  16

  


