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 بارم محل مهر یا امضاء مدیر                                                                                                                   سؤاالت ردیف

 1 خدمات بوم سازگان چیست؟   1

2 
 مثال بزنید:                        

 سازش جانداران با محیط                     -1

 ویژگی مشترک همه ی یافته ها  -2

5/0  

  5/0 چگونه می توان از مهندسی ژن شناسی )ژنتیک( برای انتقال صفات زنده استفاده کرد؟  3

4 
 تعریف کنید:     

 الف( زیست کره                        

  ب( جمعیت  

5/0  

  1 محل قرارگیری دریچه های موجود در لوله ی گوارش انسان سالم و بالغ را نام ببرید؟  5

  1 برخی یاخته های معده مایع مخاطی زیادی ترشح می کنند، ویژگی های این مایع و نقش آن در معده را بیان کنید؟  6

  1 اثر آمیالز بزاق و لوزالمعده بر نشاسته را بنویسید؟  7

  1 پس از ورود به خون چیست؟ و چه موادی را تشکیل می دهند؟  شیلومیکرون هاسرنوشت  8

9 

 درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید؟ 

 الف( مرکز بلع و مرکز تنفس در بصل النخاع قرار دارند. 

 ب( اعصاب هم حس و پاد هم حس با دستگاه عصبی روده ای ارتباط دارند. 

 ج( اعصاب هم حس فعالیت دستگاه گوارش را افزایش می دهند. 

 د( محل و اثر ترشح گاسترین با محل اثر و ترشح سکرتین مشابه است. 

1  

10 

 پاسخ دهید: 

                      الف( نقش صفرا چیست؟ 

 ب( تریپسین در کجا فعال می شود و از کدام نوع آنزیم ها است؟ 

1  

11 

 پاسخ کوتاه بدهید: 

 در پرنده سنگدان از چه بخشی از لوله ی گوارش تشکیل می شود؟  -1

 خزنده ای را نام ببرید که سنگدان دارد؟  -2

5/0  

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

 دهم تجربی و رشته: قطعم

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

 .............................. :داوطلبشماره 

 صفحه 2 سؤال: صفحهتعداد 

 

 جمهوری اسالمی اریان

 آموزش و رپورش شهر تهران کل اداره ی

موزش و رپورش شهر تهران منطقه   تهران 6اداره ی آ

 )واحد فلسطین(                                                                                                                                     دختراهن دولتیغیر  دبیرستان
 95-96سال تحصيلی اولنوبت ترم  پایانآزمون 

 زیست شناسی  نام درس:

 چالجور هنگامه  :نام دبير

 60/06/0931:امتحان تاریخ

 / عصرصبح 8:ساعت امتحان

 دقيقه  066:امتحانمدت 



 

                              نمره 02جمع بارم :                   

 

 .با یاد خدا دل اه آرام می گیرد  و مطمئن باشید  هب شما کمک خواهد کرد

 

12 

 درست یا نادرست بودن جمالت زیر را مشخص کنید؟ 

 الف( با پایان یافتن بخش پوست در بینی مخاط مژکدار آغاز می شود. 

 ب( حلقه های غضروفی نای و نایژه مشابه هستند 

 ج( اولین انشعاب از نایژه فاقد غضروف است. 

 د( اپی گلوت از ورود غذا به نای جلوگیری می کند. 

1 

13 
 چرا سطح کیسه های هوایی از آب پوشیده شده است؟ 

 چرا در کیسه های حبابکی نیروی کشش سطحی ایجاد می شود؟ 
1  

14 

 در مورد دستگاه تنفس انسان پاسخ دهید: 

 در خون کدام است؟ 2coالف( دو راه اصلی انتقال 

 ب( چرا تنفس گاز منواکسیدکربن خطرناک است؟ 

1  

15 

 پاسخ دهید: 

 الف( تبادالت گازی در کرم خاکی از چه طریقی صورت می گیرد؟ 

 ب( برخی مهره داران با داشتن شش یا آبشش چرا تنفس پوستی دارند؟ 

5/0  

16 
 تعریف کنید: 

 الف( هوای جاری                         ب( هوای باقیمانده 
5/0  

  1 دریچه های قلب را نام ببرید و جای هر یک را بیان کنید؟   17

  1 ضخامت کدام یک از بطن های قلب بیشتر است؟ چرا؟  18

  1 عواملی به گردش خون در سیاهرگها کمک می کند را نام ببرید؟   19

  1 ساختار قلب را از خارج به داخل نام ببرید و ماهیچه ای قلب کدام الیه است؟  20

  1 تفاوت بافت ماهیچه ای قلبی و ماهیچه اسکلتی )در دو مورد( ذکر کنید؟  21

  1 ؟  را بیان کنید )غیراشباع )دو مورد تفاوت چربی اشباع و 22

  1  چرا پروتئازهای لوزالمعده نمی توانند خود لوزالمعده را تجزیه کنند؟  23



 

 

 

 

 

 
 

ف
ردی

 

                                                                                                  امضاء مدیر یامهر محل                                            .            ....صفحه: ....                                                      راهنمای تصحیح

 دارد.منابع و سودهایی را که مجموعه موجودات زنده ی هر بوم سازگان در بردارند خدمات بوم سازگان نام  1

 دارند. DNAالف(موهای سفید خرس قطبی         ب(همه ی یافته های مورد نظر غشا و  2

3 
ژن یا ژن های یک جاندار را به بدن جاندار دیگر وارد می کنند ژن منتقل شده می تواند اثر خود را ظاهر سازد و باعث انتقال 

 صفت یا صفاتی شود.

4 
 زیست کره زمین از جمله خشکی ها، اقیانوس ها و دریاچه هاست.زیست کره: شامل همه ی محیط های 

 جمعیت: مجموع جانداران یک گونه که در یک جا زندگی می کنند یک جمعیت را به وجود می آوردند.

5 
(محل اتصال معده و 5(انتهای مری      4( انتهای حلق      3(در انتهای لوله گوارش    2    انتقال بین روده باریک و بزرگ (1

 روده باریک

6 
مایع مخاطی بسیار چسبنده است و به شکل الیه ای ژله ای و چسبناک مخاط معده را می پوشاند.برای روان سازی حرکت 

 رد.غذا ، محافظت از مخاط معده از اثر اسید و آنزیم نقش دا

 ملکول گلوکز تبدیل می کند. 3آمیالز بزاق و لوزالمعده، نشاسته را به دی ساکارید و ملکول درشتی شامل  7

8 
این ملکول ها کمی پس از ورود به خون تجزیه می شوند و لیپید های آن در کبد و بافت چربی ذخیره می شوند در کبد از 

 شوند. این لیپیدها ملکول ها ی لیپوپروتئین ساخته می

9 

 نادرست: اعصاب پاد هم حس فعالیت دستگاه گوارش را افزایش می دهند. درست     ج( درست      ب( الف(

د( نادرست: ترشح سکرتین از دوازدهه است و اثر آن بر پانکراس است که ترشح بیکربنات را افزایش می دهد ولی محل 

 ترشح و اثر گاسترین معده است.

11 

صفراوی ، تکه های چربی را ریز می کنندتا اثر لیپازهای پانکراس تسهیل شود.همچنین نمک های صفراوی الف( نمک های 

 به ورود فرآورده های گوارشی چربی ها، به درون یافته های پرز کمک می کند.

 ب( در روده ی باریک فعال شده و نوعی پروتئاز است که سایر پروتئاز ها را فعال می کند.

11 
 پرنده سنگدان از بخش عقبی معده تشکیل می شود.در  (1

 (کروکودیل2

12 
 است ولی نایژه حلقه ی غضروفی کامل دارند. Cالف( درست      ب( نادرست : غضروف نای به شکل حرف 

 ج( نادرست       د( درست

13 
 الف( چون گازهای تنفسی به صورت محلول تبادل پیدا می کنند.

 دیواره های کیسه های هوایی ایجاد چسبندگی می کنند.ب( ملکول های آب با سطح 

14 

 % توسط یون بی کربنات7) هموگلوبین(    HB% توسط 23الف( 

با اتصال به هموگلوبین  COب( محل اتصال کربن مونواکسید به هموگلوبین همان محل اتصال اکسیژن به هموگلوبین است و 

 اکسیژن خون کاهش پیدا می کند و می تواند منجر به مرگ شود.مانع اتصال اکسیژن به آن می شود و مقدار 

15 
 الف( کرم خاکی از طریق پوست تبادالت گازی را انجام می دهد زیر پوست شبکه مویرگی وجود دارد.

 ب(برای کمک به تبادالت گازی

16 
 مقدار هوایی که در یک دم عادی وارد یا بازدم عادی خارج می شود.)هوای جاری(

 باقیمانده مقدار هوایی است که همیشه در شش ها باقی مانده و خارج نمی شود.)هوای باقیمانده(هوای 

 آموزش و رپورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6اداره ی آموزش و رپورش شهر تهران منطقه 

 )واحد فلسطین(                                                                            دختراهن دولتیغیر  دبیرستان

 95-96سال تحصیلي  اولنوبت ترم  پایانسؤاالت  کلید

 زیست شناسينام درس: 

 هنگامه چالجور نام دبیر:

   60/06/0931:امتحانتاریخ 

 / عصرصبح   8ساعت امتحان:

 دقیقه 066 :امتحانمدت 



 

17 
دریچه های سینی در مدخل سرخرگ ششی و آئورت است .دریچه های دولختی )میترال( بین دهلیز چپ و بطن چپ و سه 

 لختی بین دهلیز راست و بطن راست است.

18 
آئورت در بطن چپ است و خون از بطن چپ باید پمپ شود به سرخرگ آئورت و از  زیرا که دهانه سرخرگ-بطن چپ

 سرخرگ آئورت به سراسر بدن منتقل شود.

 (فشار مکشی قفسه سینه3(دریچه النه کبوتری      2(تلمبه ماهیچه اسکلتی      1 19

 آندوکارد  )ماهیچه قلب میوکارد است.(-میوکارد-پریکارد 21

 غیرارادی ( و اسکلتی )ارادی( و قلبی )دارای انشعاب( و اسکلتی )فاقد انشعاب( است. ماهیچه قلبی) 21

22 
اشباع بیشتر در غذاهای جانوری است و غیر اشباع در غذاهای گیاهی است و اشباع فاقد بند دوگانه و غیر اشباع دارای بند 

 دوگانه است.

23 
ترشح شده و بعد در روده فعال می شوند و لوزالمعده آنزیم غیر فعال  زیرا در لوزالمعده به شکل غیر فعال در لوزالمعده

 کننده تریپسین هم دارد.



Jinus-PC
Rubber Stamp



 

 نام: 

 نام خانوادگی:

 دهمکالس: 

 تجربیرشته: 

 شماره صندلی:

 

(21ی)منطقهیکلآموزشوپرورششهرتهراناداره  

 

95-96لسالتحصیلیاوّنوبتامتحانات  

 شناسی زیستنام درس: 

 آقای موسوینام دبیر: 

 60/06/59 تاریخ امتحان:
 صبح 8ساعت امتحان: 

 دقیقه56 مدت امتحان:
 

 نمره سؤاالت ردیف

 خٕالت دسػت یب ٘بدسػت سا ٔـخص وٙیذ. 1

 ی خب٘ذاساٖ اػت. ٞبی ٕٞٝ اِف( تٙفغ ٞٛاصی اص ٚیظٌی

 وٙذ.  ٞبی دسٖٚ ؿىٓ ٚ لفؼٝ ػیٙٝ سا اص داخُ ثٝ ٞٓ ٚصُ ٔی ای اػت وٝ ا٘ذاْ ة( صفبق پشدٜ

 دٞذ. خٖٛ عّٕىشد ٚ ػبختبس پشٚتئیٗ سا تغییش ٔی PHج( تغییش 

 ؿٛ٘ذ.  ٞبی لّت دس خٟت حشوت خٖٛ ثبص ٚ خالف خٟت حشوت خٖٛ ثؼتٝ ٔی د( دسیچٝ

1 

 خبٞبی خبِی سا ثب وّٕبت ٔٙبػت پش وٙیذ. 2

 ....................اػت.اِف( دٚ ٘یشٚی ٔؤثش دس تجبدَ ٔٛاد ثیٗ ٔٛیشي ٚ ٔبیع ٔیبٖ ثبفتی .......................... ٚ .....

 ا٘ذ. ٞبی حؼبع ثٝ وبٞؾ اوؼیظٖ خٖٛ ثیـتش دس ....................... ٚ ........................ ٚالع ة( ٌیش٘ذٜ

وبٞؾ ...... فعبِیت دػتٍبٜ ٌٛاسؽ سا افضایؾ ٚ اعصبة ............................ فعبِیت ایٗ دػتٍبٜ سا ج( اعصبة ...................

 دٞذ. ٔی

 ی .......................... اػت.  ی ........................ ٚ ٕٞٝ ی خب٘ذاساٖ، ٕٞٝ وشٜ ؿبُٔ ٕٞٝ د( صیؼت

2 

 ٌضیٙٝ صحیح سا ا٘تخبة وٙیذ. 3

 سٚد؟ اِف( وذاْ ٌضیٙٝ اػبع عّْٛ تدشثی ثٝ ؿٕبس ٔی

 ( فشضی4ٝ( پبػخ                         3( تحمیك                    2( ٔـبٞذٜ                     1

 ؿٛد؟ ة( چٙذ ٔٛسد ٞٓ دس ِٙف، ٞٓ دس خٛ٘بة یبفت ٔی

 Eِؼیتیٗ                      د( ٚیتبٔیٗ ( ج             ( وّؼتشَٚ   ة                     LDL( اِف

1 )2                             2 )4                          3 )2                             4 )1 

 ج( دیٛاسٜ ٘بی ............................... 

 ی صیش ٔخبطی داسای غذد تشؿحی اػت. ( دس الی1ٝ

 ای ٔظوذاس اػت.  ٞبی اػتٛا٘ٝ ای داسای یبفتٝ ( دس الیٝ غضشٚفی ـ ٔبٞیچ2ٝ

 اػت. ـىیُ ؿذٜالیٝ یىؼبٖ ت 4 اص ی ِِٛٝ ٌٛاسؽ ( ٕٞب٘ٙذ ػبختبس دیٛاس3ٜ

 ؿٛد.  پزیشی ِِٛٝ ٘بی ٔی ی پیٛ٘ذی خٛد ػجت اػتحىبْ ٚ دس عیٗ حبَ ا٘عطبف ( ثٝ وٕه الی4ٝ

 د( وذاْ دس ػبختبس دسیچٝ لّت ٚخٛد ٘ذاسد.

  ػبدٜ ( ثبفت پٛؿـی ػٍٙفشؿی2( غـبی پبیٝ                                                1

 ای صبف ( ثبفتٝ ٔبٞیچ4ٝ                                      ٞبی پیٛ٘ذی  ( سؿت3ٝ

1 

 ثٝ ػؤاالت صیش پبػخ وٛتبٜ دٞیذ. 4

 ؿٛد؟ ( خب٘ذاساٖ تشاطٖ ثٝ چٝ خب٘ذاسا٘ی ٌفتٝ ٔی1

 ( ٘مؾ اختٕبعبت پیچیذٜ ٔیىشٚثی دس خبن چیؼت؟2

 ؿٛد؟ ( ثیـتشیٗ ا٘شطی دس وذاْ ثبفت ثذٖ رخیشٜ ٔی3

 ای ِِٛٝ ٌٛاسؽ چٙذ ٘ٛع ثبفت ثىبس سفتٝ اػت؟ ٔبٞیچٝ( دس الیٝ 4

 
0/5 

0/5 

0/25 

0/75 

دانشگاهیغیردولتیدبیرستانوپیش

1صفحٝ   



 ٞبی دسٖٚ دٞبٖ ٘مؾ داسد؟  ( ٘بْ آ٘ضیٕی وٝ دس اص ثیٗ ثشدٖ ٔیىشٚة5 

 داٖ ٚ ٔعذٜ ّٔخ سا ثٙٛیؼیذ؟ ( ٘مؾ چی6ٝٙ

 ٞبی وٙبسی ٔعذٜ سا ثٙٛیؼیذ؟ ( تشؿحبت یبفت7ٝ

 ؿٛد؟ ٔی( وذاْ تشویت صفشا ثبعث ػًٙ ویؼٝ صفشا 8

وٙیذ ثذٖ چٍٛ٘ٝ  تٛا٘ٙذ خٛد ِٛصإِعذٜ سا تدضیٝ وٙٙذ. فىش ٔی ( پشٚتئبصٞبی ِٛصإِعذٜ ٔتٙٛع ٚ لٛی ٞؼتٙذ ٚ ٔی9

 وٙذ. )فعبِیت( اص ایٗ ٔؼئّٝ خٌّٛیشی ٔی

 ( دس ثیٕبسی ػّیبن وذاْ ثخؾ دیٛاسٜ سٚدٜ تخشیت ٔی ؿٛد؟10

 ای ٘مؾ داسد؟ ( چٝ ا٘ذأىی دس ٌٛاسؽ دسٖٚ یبفت11ٝ

0/25 

0/75 

0/5 

0/25 

0/5 

 
0/25 

0/25 

 ٌزاسی وٙیذ. ٞبی ٔـخص ؿذٜ سا دس ؿىُ صیش ٘بْ ثخؾ 5

1- ............. 

2- ............. 

3- .............  

4- .............  

5- ............. 

1/25 

 0/5 ؟ؿٛد ٚ وبٞؾ اػتحىبْ اػتخٛاٖ ٔیخٛ٘ی  اؿتٟبیی عصجی چٝ عبّٔی ثبعث وٓ دس ثی 6

 0/5 ا٘ذ؟ ٞبی ِِٛٝ ٌٛاسؿی تـىیُ ؿذٜ داٖ اص وذاْ ثخؾ ػٍٙذاٖ ٚ چیٙٝ 7

 ٔفبٞیٓ صیش سا تعشیف وٙیذ. 8

 ج( سیض پشص                     د( پیّٛس                           اِف( ویؼٝ حجبثی                  ة( ِٞٓ

2 

  پبػخ دٞیذ. ثٝ ػؤاالت صیش ؿىُثب تٛخٝ ثٝ  9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٞبدی غضشٚف ٚخٛد ٘ذاسد؟  اِف( دس وذاْ ثخؾ

 ة( تٙٛع ثبفت پیٛ٘ذی دس وذاْ ثخؾ ٔدشا وٕتش اػت؟ 

 ٞب دس خبتٕٝ عُٕ دْ ٘مؾ داسد؟ ج( وذاْ لؼٕت یب لؼٕت

 ٘بْ داسد؟ؿٛد؟ ٚ آٖ حدٓ ٞٛا چٝ  ػٙح ثجت ٕ٘ی ٞب دس دػتٍبٜ دْ د( ٞٛای وذاْ ثخؾ یب ثخؾ

  ثٙٛیؼیذ. ای فبظتی دس ثخؾ ٞبدی ٚ ٔجبدِٝػبصٚوبس ایٕٙی یب حٞـ( 

2 

 وّٕٝ صحیح داخُ پشا٘تض سا ا٘تخبة وٙیذ.  10

 ٞب دس )دْ ـ ثبصدْ( ٘مؾ ٟٕٔی داسد. وـؼب٘ی ؿؾ اِف( ٚیظٌی

 ثبؿذ. ٔب٘ذٜ ـ خبسی( ٔی ة( وٕتش حدٓ ٞٛا دس سیٝ ٔشثٛط ثٝ ٞٛای )ثبلی

 تشی ثشای تٙفغ اػت. اوؼیذ( ٔحشن ٟٔٓ افضایؾ وشثٗ دیج( )وبٞؾ اوؼیظٖ ـ 

ٚاسد ـ خبسج( )ؿٛ٘ذ ٚ خٖٛ )تیشٜ ـ سٚؿٗ( سا ثٝ لّت  د( ػیبٞشي ؿـی ثٝ )دّٞیض ساػت ـ دّٞیض چپ( ٔتصُ ٔی

  وٙذ. ٔی

1/5 

(1) 
(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

2صفحٝ   



 دس ٔٛسد ػبختبس ثبفتی لّت ثٝ ػؤاالت صیش پبػخ دٞیذ. 11

 لّت ٚخٛد داسد؟ اِف( اػتخٛاٍ٘بٖ دس وذاْ الیٝ

 ة( ٘ٛع ثبفت پٛؿـی آ٘ذٚوبسد لّت سا ثٙٛیؼیذ؟

 ؿٛد؟ ج( ثبفت چشثی لّت خضء وذاْ الیٝ ٔحؼٛة ٔی

 ؿٛد؟ ٞبیی سا ؿبُٔ ٔی د( پیشاؿبٔٝ چٝ ثخؾ

 وٙذ؟ ٞـ( وذاْ الیٝ ا٘شطی ثیـتشی ٔصشف ٔی

1/5 

 دس ٔٛسد ؿجىٝ ٞبدی لّت ثٝ ػؤاالت صیش پبػخ دٞیذ. 12

 ػیٙٛػی دّٞیضی سا ثٙٛیؼیذ؟اِف( خبیٍبٜ ٌشٜ 

 ػبص ثٝ وذاْ دسیچٝ لّت ٘ضدیىتش اػت؟ ة( ٌشٜ ضشثبٖ

 ٚػیّٝ چٙذ سؿتٝ ثٝ ٞٓ ٔتصُ ٞؼتٙذ؟ ج( دٚ ٌشٜ ثٝ

 ْ حفشٜ لّت ثبفت ٌشٜ وٕتشی داسد؟د( وذا

1/25 

 0/5 ؿٛد؟ چشا ا٘مجبض ثطٗ اص لؼٕت پبییٗ آٖ ؿشٚع ٔی 13

 0/25 ٞب ٘مؾ داسد؟ تٍٙی سيوذاْ یٖٛ ٔٛخٛد دس ٔبیعبت ثذٖ دس   14

 12جمعنمرهموفقباشیذ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3صفحٝ   



«پاسخنامه»  

 ی خب٘ذاساٖ ٘ذاس٘ذ. اِف( ٘بدسػت. تٙفغ ٞٛاصی سا ٕٞٝ -1

 وٙٙذ. ٞبی دسٖٚ ؿىٓ سا اص خبسج ثٝ ٞٓ ٚصُ ٔی ة( ٘بدسػت. صفبق ا٘ذاْ     

 وٙذ. یبثذ ٚ ػبختبس عّٕىشدپشٚتئیٗ سا ٔختُ ٔی خٖٛ وبٞؾ ٔی   خٖٛ  2  ج( دسػت. دس صٛست عذْ دفع      

 ؿٛ٘ذ. ٞب دس خٟت حشوت خٖٛ ثبص ٚ خالف خٟت حشوت خٛد ثؼتٝ ٔی د( دسػت. ٕٞٝ دسیچٝ    

 فـبس اُؿٕضی ِف( فـبس تشاٚؿی ٚا -2

 ٞبی ٘بحیٝ ٌشدٖ ة( ػشخشي آئٛست ٚ ػشخشي     

 حغ حغ ٚ ٞٓ ٞٓ ج( پبد     

 ٞبی صٔیٗ ثْٛ ی صیؼت ٞب ٚ ٕٞٝ ی صیؼتٍبٜ د( ٕٞٝ     

 سٚد. ، ٔـبٞذٜ اػبع عّْٛ تدشثی ثٝ ؿٕبس ٔی1اِف( ٌضیٙٝ  -3

  داسد ٞٓ دس ِٙفٚخٛد ی ٔٛاسد ٞٓ دس خٛ٘بة  ، 2ٕٝٞة( ٌضیٙٝ      

 51، طجك ؿىُ وتبة صفحٝ 1ٌضیٙٝ ج(      

 ای ٘ذاس٘ذ. ٞب ثبفت ٔبٞیچٝ ٞبی لّت ٚ سي ، دسیچ4ٝد( ٌضیٙٝ      

 ای دیٍش سا دس خٛد داس٘ذ. ٞبی افشاد ٌٛ٘ٝ ( خب٘ذاسا٘ی وٝ ط1ٖ -4

 ( دس تٟیٝ ٔٛاد ٔغزی ٚ حفبظت ٌیبٞبٖ دس ثشاثش آفبت ٘مؾ ٟٕٔی داسد.2    

 ای ـ ثبفت پیٛ٘ذی ػؼت ـ ثبفت عصجی ( ٔبٞیچ4ٝ    

 ( آ٘ضیٓ ِیضٚصی5ٓ    

 ؿٛد. ؿٛد ٚ دس آٖ غزا رخیشٜ ٚ ٘شْ ٔی داٖ ثٝ ثخؾ حدیٓ ا٘تٟبی ٔشی ٌفتٝ ٔی ( چی6ٝٙ    

 ٔعذٜ ٔحُ اصّی خزة اػت.        

 ( اػیذ وّشیذسیه ٚ فبوتٛس داخّی ٔعذٜ 7    

 ( وّؼتش8َٚ    

 وٙذ.  تدضیٝ ٕ٘یتٝ ٞبی خٛد ِٛصإِعذٜ سا ؿٛد ٚ یبخ شفعبَ تِٛیذ ٚ رخیشٜ ٔیصٛست غیث ٞبی تٝبخِٛصإِعذٜ دس یٞبی  ٘ضیٓ( آ9    

 ؿٛ٘ذ. ٞبی سٚدٜ تخشیت ٔی ختٝ( دس ثیٕبسی ػّیبن یب10   

 ای ٘مؾ اصّی سا داسد. )ِیضٚصْٚ( دس ٌٛاسؽ دسٖٚ یبفتٝ( ا٘ذأه وبفٙذٜ تٗ 11   

 ( سٚد5ٜ( ػٍٙذاٖ           4داٖ          ( چی3ٝٙشی       ( 2ٔ( حّك       1     -5

 ؿٛد. خٛ٘ی ٚ وبٞؾ اػتحىبْ اػتخٛاٖ ٔی وبٞؾ دسیبفت وّؼیٓ ٚ آٞٗ ثبعث وٓ -6

 ؿٛ٘ذ. ٔٙـبء ٔیداٖ اص ٔشی  ػٍٙذاٖ اص ثخؾ عمجی ٔعذٜ ٚ چیٙٝ -7

 ؿٛد. حجبثىی ٌفتٝ ٔیی  ٞب وٝ ٕٞب٘ٙذ خٛؿٝ ٞؼتٙذ ویؼٝ ای اص حجبثه اِف( ثٝ ٔدٕٛعٝ -8

 ؿٛد. ة( ثٝ ثخؾ غیش پشٚتئیٙی دس ػبختبس ٌّٕٞٛٛثیٗ ٌفتٝ ٔی    

 ؿٛد. ٞبی پٛؿـی سٚدٜ ٌفتٝ ٔی ٞبی ٔیىشٚػىٛپی ٔٛخٛد دس یبختٝ ج( ثٝ چیٗ    

 پیّٛس ثٙذاسٜ ثیٗ ٔعذٜ ٚ دٚاصدٞٝد(     

 اِف( ٘بیظن یب ٘بیظن ا٘تٟبیی -9

 ای ٚ ٘بیظن ٞب وٕتش اػت ٚ غضشٚف ٘ذاسد ٔثُ ثخؾ ٔجبدِٝ ة( دس ثخـٟبیی وٝ تعذاد الیٝ     

 ٞب دس خبتٕٝ دْ ٘مؾ داس٘ذ. ٞب ٚ ٘بیظن ج( ٘بیظٜ     

 ٔب٘ذ.  ٞب ثبلی ٔی ؿٛد ٚ دس حجبثه ٔب٘ذٜ دس دػتٍبٜ دْ ػٙح ثجت ٕ٘ی د( ٞٛای ثبلی     

 ای ٔبوشٚفبط اػت ٚ دس ثخؾ ٞبدی الیٝ ٔخبطی  ٞـ( ػیؼتٓ ایٕٙی دس ثخؾ ٔجبدِٝ     

 اوؼیذوشثٗ           د( دّٞیض چپ، سٚؿٗ، ٚاسد اِف( ثبصدْ            ة( خبسی                ج( افضایؾ دی -10



 اِف( ٔیٛوبسد -11

 ة( ػٍٙفشؿی ػبدٜ      

 ج( ثذٖٚ ؿبٔٝ      

 شاؿبٔٝ ٞؼتٙذ.یوبسد یب پ ٘بْ پشی ای دٚ الیٝ ثٝ خی ٚ الیٝ داخّی اطشاف لّت        وٝ ؿبُٔ ویؼٝد( الیٝ خبس      

 ٞـ( ٔیٛوبسد      

 اِف( دیٛاسٜ پـتی دّٞیض ساػت ٚ صیش ٔٙفز ثضسي ػیبٞشي ثبالیی  -12

 ة( دسیچٝ دِٚختی       

 ( ػٝ سؿتٝج       

 د( دّٞیض چپ       

 ٞب وٝ دس لؼٕت ثبالی لّت لشاس ٌشفتٙذ ٞذایت وٙذ.  ؿٛد تب خٖٛ سا ثٝ ػشخشي ا٘مجبض ثطٗ اص لؼٕت پبییٗ ؿشٚع ٔی -13

14-   2  
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محل مهر و امضاء مدیر                                                                                                                                     سواالت      بارم  ردیف 

3 

خالی عبارات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید .جاهای   
اجتماعات میکروبی که ............. نامیده می شوند ، تأثیر زیادی بر ................. انسان دارند .-الف  

ب غلظت از ....... شیدر فرآیند انتشار تسهیل شده ............. غشا ، انتشار مواد را تسهیل می کنند و مواد می توانند در ..........-ب

 غشا عبور کنند.

خروج گلوکز و .................. از یاخته های روده به ................ با روش انتشار تسهیل شده صورت می گیرد.-ج  

بدن انسان از چهار نوع بافت پوششی ................ ، ماهیچه ای و ................... تشکیل شده است.-د  

لوله  ، رگ های فراوان و شبکه ای از ................... تشکیل شده است که در تنظیم فعالیت هاییر مخاطی از .............. الیه ی ز-ه

 ی گوارش نقش دارد.

ماده ای به نام ................. با ............... نیروی کشش سطحی ، باز شدن کیسه ها را آسان می کند.-و  

1 

2 

هریک از گزاره ها با یکی از واژه ها ارتباط منطقی دارد . عبارت های مرتبط باهم را پیدا کرده و شماره ی آن را درون هر 

 .بنویسید 
 جاندار می تواند شرایط درونی پیکر خود را در حد ثابتی نگه دارد.-الف          هومئوستازی ) هم ایستایی (                 -1

 از ویژگی های حیات و یکی از شگفتی های آفرینش است .-ب               دیافراگم                                        -2

 شش ها را به قفسه ی سینه متصل می کند.-پ                  کاهش اکسیژن                           -3

 فرآیند خروج تحت فشار هوا از راه دهان است.-ت                                                 پرده ی جنب-4

                                                                        در تنفس آرام و طبیعی نقش اصلی را دارد.-ث 

                                                                         تحریک گیرنده ها در سرخرگ آئورت می شود.موجب -ج 
 

2 

3 

ادرست را صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص کرده و یادگیری خود را ارزشیابی کنید. در جمالت غلط ، عبارت های ن

دهید(بنویسید.)فعل جمله ها را تغییر نپیدا کرده و زیر آنها خط بکشید ، سپس عبارت درست را در جای نقطه چین   
زیست کره شامل همه ی جانوران ، همه ی دریاها و همه ی زیست بوم ها زمین است.-1  

2-ATP .مولکولی است که درون یاخته ساخته می شود و دارای پیوندهای پر انرژی است 

 قل می کنند.در انتقال فعال ، مولکول های پروتئینی با صرف انرژی ، ماده ای را منت-3

 صفاق،اندام های درون حفره ی شکم را از داخل به هم وصل می کند.-4

 زیر مخاطی نسبت به سایر الیه های لوله ی گوارش ،بیشتر است.میزان رگ های خونی به کار رفته در الیه ی -5

 برود.حتی اگر پیلور کامال بسته باشد ،کمی کیموس می تواند از آن عبور کند و به دوازدهه -6

 چربی ها نقش دارد.صفرا فقط در گوارش -7

 فرآورده های حاصل از گوارش چربی ها ، وارد مویرگ های لنفی می شوند.-8

 به همراه عامل داخلی معده از طریق انتقال فعال صورت می گیرد. 𝑩𝟏𝟐جذب ویتامین -9

 پارامسی تک یاخته ای است و گوارش درون یاخته ای دارد.-11

 به هموگلوبین متصل می شود.در غشای گلبول قرمز اکسیژن -11

 مانند نای ، در مجاورت ماهیچه ی مری قرار می گیرد. Cدهانه ی غضروف -12

3 

2 

 زیر را بررسی کرده و و پاسخ درست را انتخاب کنید.پرسش های چهار گزینه ای 

I.  است؟ نادرستکدامیک از موارد زیر در مورد فسفولیپیدهای غشا 

 مولکول های آب میتوانند از بین آن ها عبور کنند.   -الف

 در دو الیه به صورت قرینه قرار گرفته اند-ب

 در ال به الی آن ها عالوه بر پروتئین کسترول نیز وجود دارد -ج

 .به هیچ یک از آن ها زنجیره های پلی ساکاریدی افزوده نمی شود-د        

4 
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6/11/1991:  تاریخ امتحان  

صبح 8: ساعت امتحان  

دقیقه 81: مدت امتحان  

 

II.  تراکم رگ های خونی فراوان تر است؟در کدام بخش از لوله ی گوارش 

 الیه ی پیوندی-الیه ی ماهیچه ای      د-الیه ی مخاطی             ج-الیه ی زیرمخاطی           ب-الف

III. کدامیک از گزینه های زیر در محیط مری یافت نمی شود؟ 

 گاسترین-د            بیکربنات     -فاکتور داخلی معده        ج-اسید معده                     ب-الف

IV.  است؟ نادرستکدامیک از گزینه های زیر در مورد لوزالمعده 

 در کاهش میزان اسیدی بودن کیموس نقش دارد.  -الف

 آمیالز شیره ی آن نشاسته را به مولکول های قابل جذب تبدیل می کند-ب

 تریپسین یکی از پروتئاز های لوزالمعده است.-ج

 .راه مجاری صفراوی کبد وارد دوازدهه نمی شودآنزیم های لیپاز آن از -د

V.  ؟نیستکدامیک از گزینه های زیر در مورد مکانیسم انتقالی گلوکز صادق 

 در جذب گلوکز هم انتقالی صورت می گیرد.-الف

 حضور یون سدیم برای جذب آن ضروری است.-ب

 جذب آن به کمک کانال های ویژه در سلول های پوششی روده صورت می گیرد.-ج

 پتاسیم تأثیرگذار است.-فعالیت پمپ سدیمدر تأمین انرژی الزم برای جذب آن -د

VI. ترشح و وارد خون  از بعضی یاخته های دیواره ی معده که در مجاورت ............ قرار دارند .....................

 می شود.

 سکرتین-پیلور-د         گاسترین     -دوازدهه-ج        گاسترین    -پیلور-ب      سکرتین     -دوازدهه-الف

VII.  است؟ نادرستکدامیک از عبارت های زیر 

 در دمای بدن اکسیژن و کربن دی اکسید به مقدار کمی توسط خوناب ) پالسما ( حمل می شوند.-الف

 هِمْ آن یک اتم آهن دارد.غشای گلبول قرمز سرشار از هموگلوبین بوده و هر گروه -ب

 ونواکسید همانند اکسیژن در شش ها توانایی اتصال به هموگلوبین را دارد.کربن م-ج

 درصد کربن دی اکسید در خون می شود. 71کربنیک انیدراز موجب حمل -د

VIII. .در فرآیند ................ پرندگان هوای ................ می شود 

 کیسه های هوادار جلویی وارد شش ها-دم-ب           کیسه های هوادار عقبی از بدن خارج                  -بازدم-الف

 کیسه های هوادار جلویی از بدن خارج-دم-هوادار عقبی وارد شش ها                                دکیسه های -بازدم-ج
 

3 

 . با توجه به شکل رو به رو به پرسش های زیر پاسخ دهید .1

 
شده را نام گذاری کنید.اجزای شماره گذاری شده ی خواسته -الف  

2-                              3-                              4-                   

                5-                              6-  

 

 

؟بیشتر استدر حالت عادی غلظت یون سدیم در کدام بخش یا بخش ها -ب  

با چه مکانیسمی رخ می دهد؟خروج گلوکز و اغلب آمینو اسیدها -ج  

وه ی نحوه ی ورود مولکول های گلوکز به یاخته ی پوششی پرز و هم چنین نح-د

 خروج آن چگونه است؟
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 9صفحه 

 

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

دهم تجربیپایه و رشته :   

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

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

پرورش شهر تهران اداره کل آموزش و  

3مدیریت منطقه   

 دبیرستان دوره اول/دوم دخترانه / پسرانه

1991-69سال تحصیلی  اولامتحانات پایان ترم   

زیست شناسی: نام درس  

6/11/1991:  تاریخ امتحان  

صبح 8: ساعت امتحان  

دقیقه 81: مدت امتحان  

 

  پاسخ دهید.  با توجه به شکل رو به رو به پرسش های زیر .2

 ( بر چه اندامی اثر می گذارد؟7شماره ی )-الف

 هورمون ترشح شده بر خود اندام اثر می گذارد؟ در کدام اندام-ب

 کیسه ی صفرا با کدام اندام ها در ارتباط است؟-ج

 کدام اندام ها با خون تبادل هورمونی دارند؟-د
 
 
 
 
 
 
 

2 

 بر روی عبارت دیگر جمله ی درست را به دست آورید.در هر جمله با انتخاب یکی از عبارات داخل پرانتز و خط کشیدن 
 لیپیدی( غشا کلسترول هم دیده می شود.-بخش )پروتئینیدر -1

کمتر( -از بافت پیوندی سست و انعطاف پذیری آن )بیشتر بیشتر(-مقاومت بافت پیوندی متراکم در مقابل کشش ) کمتر-2

 است.

 خواهد شد.خفیف( مبتال -فرد به کم خونی )خطرناک، اصلی( غده های معده -در صورت آسیب دیدن یاخته های )کناری-3

 توان مناسب برای تنگ و گشاد شدن دارند.، نایژک ها( به علت نداشتن غضروف -)نایژه-4

 نایدیسی(استفاده می کند.-از تبادالت )پوستی،  کرم خاکی که در محیط های مرطوب زندگی می کند-5
 

6 

5 

و تفسیر کنید. تعریف  

 نام ببرید.ساختار دیواره ی لوله ی گوارش را از داخل به خارج -1

 نوع بافت پوششی هریک از بخش های اشاره شده در لوله ی گوارش را بنویسید.-2

 الیه ی مخاطی دهان-الف

 الیه ی مخاطی روده-ب

 الیه ی مخاطی مری-ج

 الیه ی مخاطی معده-د

 نحوه ی فعال شدن پروتئازهای معده را شرح دهید.-3

 آن در چه افرادی بیشتر است؟سنگ صفرا چگونه ایجاد می شود و احتمال ایجاد -4

 چه عواملی می تواند میزان لیپوپروتئین های کم چگال را افزایش دهد؟-5

 به سرفه های مکرر مبتال می شوند؟، افرادی که دخانیات مصرف می کنند چرا برخی -6

 ؟ماده ی مخاطی سطح پوست در دوزیستان چه کمکی به آن ها می کند-7

 

7 

 نمره22

 موفق و موید باشید                                                                                                                                                      

 ناظم                                                                                                                                                                  

 

 



 

 1صفحه 

 

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

دهم تجربیپایه و رشته :   

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

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

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

3مدیریت منطقه   

 دبیرستان دوره اول/دوم دخترانه / پسرانه

1991-69سال تحصیلی  اولپایان ترم  کلید امتحانات  

زیست شناسی : نام درس  

6/11/1991:  تاریخ امتحان  

صبح 8: ساعت امتحان  

.........................: .......مدت امتحان  

 

محل مهر و امضاء مدیر                                                                                                                                 سواالت     کلید  بارم  ردیف 

 
نورون -بافت پیوندی سست-عصبی  ه-پیوندی-مایع بین یاخته ای   د-اغلب آمینو اسیدها-پروتئین های    ج-میکروبیوم   ب-الف

 1 کاهش-سورفاکتانت)عامل سطح فعال(-ها    و

 
 پ-4ج             -3ث            -2     الف-1

 2  

 

 هازیستگاه ←جانداران      زیست بوم ها←جانورانغلط   -1

 صحیح-2

 صحیح-3

 خارج←غلط       داخل-4

 صحیح-5

 صحیح-6

 به محیط داخلی نقش دارندغلط            در گوارش و ورود چربی ها -7

 صحیح-8

 درون بری←غلط          انتقال فعال-9

 صحیح-11

 درون←غلط            غشا-11

 صحیح-12
 

3 

 

I. 4 

II. 1 

III. 4 

IV. 2 

V. 3 

VI. 2 

VII. 2 

VIII. 3 

4 

 

← +5𝑵𝒂     پتاسیم-پروتئین انتقال دهنده ی سدیم←4     مولکول های پروتئینی←3یاخته ی پرز    آنزیم الف              𝟐 ←    

6𝑲+ ←  

 ( بیشتر از نسبت به داخل یاخته ی پرز است.1در فضای روده )شماره ی  +𝑵𝒂غلظت یون-ب

 انتشار تسهیل شده ) به کمک مولکول های پروتئینی غشا(-ج

هم انتقالی با سدیم است ولی خروج آن از یاخته به صورت منفرد و تکی ) با انتشار تسهیل شده ( صورت نحوه ی ورود به صورت -د

 می گیرد .

 ب

 پانکراس-الف

 ( ترشح شده از معده ، بر خود معده اثر می گذارد. 6معده ، گاسترین ) شماره ی -ب

 ( و پانکراس3( ، دوازدهه ) شماره ی  1کبد ) شماره ی -ج

 پانکراس ، دوازدههمعده ، -د

5 

 
 پوستی-5                  نایژک ها-4                کناری ، خطرناک-3      بیشتر ، کمتر       -2لیپیدی           -1
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 2صفحه 

 

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

دهم تجربیپایه و رشته :   

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

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

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

3مدیریت منطقه   

 دبیرستان دوره اول/دوم دخترانه / پسرانه

1991-69سال تحصیلی  اولپایان ترم  کلید امتحانات  

زیست شناسی : نام درس  

6/11/1991:  تاریخ امتحان  

صبح 8: ساعت امتحان  

.........................: .......مدت امتحان  

 

 

 الیه ی مخاطی ، الیه ی زیرمخاطی ، الیه ی ماهیچه ای ، الیه ی بیرونی-1

 استوانه ای یک الیه-سنگفرشی چندالیه     د-ج  استوانه ای یک الیه  -سنگفرشی چندالیه     ب-الف-2

فعال اندکه وقتی در برهم پروتئاز های معده که از یاخته های اصلی غده های معدی ترشح می شوند ، در ابتدا به صورت غیر -3

پروتئین ها را به زیم ( قرار می گیرند ، به صورت فعال در می آیند که به آن پپسین گفته می شود . این آنHClکنش با اسید معده )

 مولکول های کوچکتر ) نه آمینو اسید ( تبدیل می کند .

ایجاد آن در افرادی که در اثر رسوب ترکیبات صفرا ، مانند کلسترول در کیسه ی صفرا سنگ صفرا ایجاد می شود . احتمال -4

 چندین سال رژیم غذایی پرچرب داشته اند ، بیشتر است .

 ، چاقی ، کم تحرکی و مصرف بیش از حد کلسترولمصرف چربی های اشباع -5

به علت از بین رفتن یاخته های مژک دار مخاط تنفسی ، سرفه راه مؤثرتری برای بیرون راندن مواد زیرا در این گونه افراد -6

 خارجی است .

  لغزنده کردن و نیز مرطوب کردن سطح پوست-7

7 

 

 موفق و مؤید باشید

 ناظم
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1 

 

 

 

 

 

1 

 کند؟چگونه پروانه مونارک مسيرخود را به درستی پيدا می

 

 
 

1 

3 

 دهيد؟ پاسخ زير هايپرسش به مقابل شکل به توجه با

 د؟يکن يگذار نام را شده يگذار شماره ياجزا از کيهر (الف

1.................................................)  

2.................................................) 

3.................................................) 

4...................).............................. 

 ؟گرددیم تنفس دستگاه به يورود يهوا شدن مرطوب موجب شده، يگذار شماره يهابخش از کي کدام (ب
 
 د؟يسيبنو را 3 شماره بخش نقش (پ

 

 شود؟یم مشاهده یتنفس دستگاه يها قسمت کدام در توان یم را ساختار نيا (ت

 
 

2 

1 

 بنويسيد؟ را ايياخته تنفس واکنش

 

 

 

3 

1 

 دهيد؟ پاسخ زير هاي پرسش به فعال سطح عامل مورد در

 شوند؟ می ترشح تنفس دستگاه هايياخته کدام از )الف

 
 
 چيست؟ تنفس فرايند در ها آن نقش )ب

 

 
 

4 

2 

 کنيد؟ تعريف را زير اصطالحات از هريک

 : نگاره دم (الف

 

 

 ی:دم رهيذخ يهوا (ب
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مديرمحل مهر و امضاء   نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره تجديد نظر به عدد:               نمره به حروف:           

تاريخ و امضاء:اعتماد                          نام دبير: تاريخ و امضاء:  اعتماد          نام دبير:   

 رديف سواالت     بارم

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

دهم تجربی پايه و رشته :  

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

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

 2مديريت منطقه 

 سعادت آباد                           پسرانه  ه دومدبيرستان دور

 1365 -69سال تحصيلی  اول نوبت پايانی امتحاناتسواالت 

زيستنام درس:   

09/10/1365تاريخ امتحان :  

   0:00 ساعت امتحان:

 دقيقه  00  مدت امتحان:   
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4 

 کنيد؟ مشخص را جمالت بودن غلط يا صحيح

 )صحيح/غلط( .الف(ياخته ها مواد الزم را از مايع ميان بافتی دريافت می کنند و مواد دفعی را فقط از مايع ميان بافتی دفع می کند

 )صحيح/غلط( .ب(رگ ها داراي بافت پيوندي هستند

 )صحيح/غلط( ج(دونوع حرکت در لولة گوارش ديده می شود.

 )صحيح/غلط(.د(نام ديگر کريچه ،ليزوزوم است

 )صحيح/غلط( شود. یم مصرف یستيز يانرژ ملخ، يها اختهي و يیانتها يها سيدينا نيب گازها تبادل يبراهـ(

 ح/غلط(ي)صح.دارد را نقش نيتر مهم آرام تنفس در و بوده مسطح صورت به استراحت حالت در افراگميد چهيماه و(

 )صحيح/غلط( .است داخل سمت به مخاط ريز یخوردگ نيچ حاصل حنجره یصورت يها پردهز(

 )صحيح/غلط( .است متصل یحبابک سهيک کي به يامبادله ژکينا شهيهم( ح

9 

2 

 .دهيد پاسخ زير سواالت به جانوري هايبافت مورد در

 جانوري وجود دارد؟الف( چند نوع بافت 

 

 

 ب( انواع بافت پوششی را نام ببريد؟

 

 

 ج( براي بافت پوششی چند اليه يک مثال بزنيد؟

 

 

 کنند؟هاي عصبی چه چيزي را تحريک مید( ياخته

 

 
 

0 

1 

 کار و نحوه عملکرد آنزيم آميالز را مختصر توضيح دهيد؟

 

 

 
 

0 

1 

 زيست کره چيست؟
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4 

 پر کنيد: خالی را جاي سؤاالت

 .شودمی مشاهده......................................  در شکل اسبی نعل غضروفی هايحلقه تنفس دستگاه الف(در

 .است گرفته قرار......................................  يک مويرگ و حبابک پوششی بافت بين متعدد جاهاي ب(در

 .است متصل......................................   به جنب پرده خارجی اليه ج(

 .هستند مغز در......................................   و النخاع بصل تنفس تنظيم مهم مرکز دو د(

 .دارد نام......................................   بزرگ روده هـ( ابتداي

 .روندمی بين از......................................  حتی و......................................   و شوند می تخريب روده هاي گلوتن،ياخته اثر و(در

 .اندساکاريد دي......................................   و......................................  ز

 .است.............  ......................... ماده هر انتشار نتيجه )ح
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3 

 

 

 

 

 

    

 

 مقصد جهت و آسمان در خورشيد جايگاه ها،آن از استفاده با هاپروانه که انديافته )هايی نورون(عصبی هاي ياخته پروانه، اين بدن در -1

 .می کنند پرواز آن سوي به و می دهند تشخيص را

 

 الف( -2

 پايه غشاي (4ها                 مژک (3مخاطی                   ترشحات (2خارجی                 ذرات (1

 مخاطی ترشحات 2ب( 

 .رانندمی حلق سوي به را آن در افتاده دام به هاي وناخالصی مخاطی ترشحات خود، ضربانی حرکت با پ(

 پوشاند می را هادي مجاري سراسر و شود می شروع بينی در ت(

 

3- 

 

4- 

 الف(ياخته نوع دو

 کند می راآسان ها کيسه شدن باز سطحی، کشش نيروي کاهش با ب(

 

5- 

 شود می ناميده )اسپيروگرام( نگاره دَم کند، رسم می فرد هاي بازدم و دم از سنج دم که نموداري (الف

 .کرد وارد ها شش به دم عميق، يک با معمولی، دم يک از پس توان می که شودمی گفته هوايی مقدار به ب(

9- 

 ح(ص    الف(ص                    ب(غ                 ج(ص             د(غ                  هـ(غ               و(غ           ز(غ       

 

 

 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره تجديد نظر به عدد:               نمره به حروف:           محل مهر و امضاء مدير

تاريخ و امضاء:                    اعتمادنام دبير:   تاريخ و امضاء:          اعتمادنام دبير:    

 رديف سواالت     بارم

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

 پايه و رشته :

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

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران

 2مديريت منطقه 

 سعادت آباد          پسرانه                 ه دومدبيرستان دور     

 1365 -69اول سال تحصيلی  پايانی نوبتامتحانات کليد سواالت 

 نام درس: 

1365 / 10 /09تاريخ امتحان :   

0:00ساعت امتحان:   

 دقيقه 100مدت امتحان: 
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0- 

 عصبی و اي پيوندي،ماهيچه پوششی، بافت نوع چهار الف(

 اليه چند يا يک در واستوانه اي مکعبی سنگفرشی، هاي شکل به پوششی بافت ب(

 )روده( اي اليه يک اي ،استوانه)مري( اي اليه چند ،سنگفرشی)تيروئيد غدة( اي اليه يک ،مکعبی)مويرگ ديوارة( اي اليه يک سنگفرشی ج(

 .شوند منقبض تا کنند می تحريک را ماهيچه هاي عصبی ياخته هاي ياخته د(

 .می کند  تبديل مولکول گلوکز 6 ات 3 شامل درشتی مولکول و ساکاريد دي يک به را لوزالمعده، نشاسته و بزاق آميالز -0

 .است زمين هاي بوم همةزيست و ها همةزيستگاه همةجانداران، شامل کره زيست -6

 سؤاالت جاي خالی را پر کنيد:-10

 الف(ناي

 ب(غشاء پايه

 ج(قفسه سينه

 د(پل مغزي

 هـ( روده کور

 پرزها -ريزپرزها و(

 ،)شير قند( الکتوز - )نيشکر قند( ساکارز ز(

 محيطی در آن غلظت شدن يکسان ح(
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 جمهوری اسالمی ایران

 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

 تهران 4اداره آموزش و پرورش منطقه 

 

 

 

 ببرم سوال رديف

 درغحی یا ٌادرغحی ُطیک از ؾتارات زیط را ةصون ذکط ؾهث ىؾشؿ کٍیص. 1

 دارد.انف( در ُط اححياع چٍص حيؿیث گٌّاگّن وحّد 

 ب( اٌحؾار ذطکث ىّنکّنِا از حای کو غهؼث ةَ حای پط غهؼث اغث.

 ُای ةصن جٍِا یک الیَ دارد.ج( ةافث پّؽؾی در ُيَ ةشؼ

 ؽّد.ياس ةا کطةً دی اکػیص آةی رٌگ ىید( ىرهّل ةطم جیيّل ةهّ ركیق، در ج

 دار پّؽیصه ؽصه اغث.( اةحصای ىػیط ؾتّر ُّا در ةیٍی از ىشاط ىژکُ 

 ُای ـاؼ ىاُیث غیط ارادی دارٌصُای كهتی ُياٌٍص ىاُیچَىاُیچَو ( 

5/1 

 .کٍیص اٌحشاب پطاٌحظ داسم از را ىٍاغب ی کهيَ 2

 ىایؽ حٍب(  -غّرفاکحاٌث)کاُص.  . از ٌیطوی کؾؼ غعری آب ىی........................انف (

 درون غهّنی( -..................... ىرػّب ىی ؽّد. )ةطون غهّنیُا، ٌّؾی گّارش ب( گّارش ىّاد غضایی در واکّئم

 اغحطاذث(  -اٌلتاض)اغث.  .........................ای سارحی در ذال  دٌصه ی ةیً ج( در زىان ةازدم، ىاُیچَ

 –ؽّد. )اٌحلػال فؿػال ای غهّنِای پّؽؾی روده ىیُا از ظطیق................... وارد ىایؽ ةیً یاسحَد(کیهّ ىیکطون 

 اگظوغیحّز(

 انٍشاع( ةفم  -پم ىغظ)جّاٌص ىصت زىان دم را جٍؼیو کٍص.  ، ىی......................... در (ىطکظ جٍفع ُ 

و (در دیّاره پؾحی دُهیظ راغث و زیط ىٍفض ةظرگ غیاُطگ ةػاالیی گػطه ............................. كػطار دارد. )غػیٍّس 

 دُهیظی ةعٍی( –دُهیظی 

 دم ٌگاره( –گیطٌص.) دم غٍج ُای جٍفػی را ةا .................... اٌصازه ىیز( ذخو

ؽػٌّص. )آٌصوغػیحّز و ُای درؽث از ظطیق .................. ةیً سػّن و ىػایؽ ىیػان ةػافحی ىتادنػَ ىػیح( پطوجئیً

 ای(حطیان جّده –اگظوغیحّز 

2 

 جّضید دُیص.ؾهث ُطیک از ىّارد زیط را  3

 كهب در اٌلتاض و اغحطاذث ىاٌٍص یک جّده ی یاسحَ ای واذص ؾيم ىی کٍص.  انف(

 

 

 الزم اغث ُّای ورودی ةَ ؽؼ ُا ىطظّب ؽّد.  ب(

 

 

 .آیص ىی پصیص( یطكان) زردی ُا ةافث در ـفطا، غٍگ اثط در ج(

 

 

4 

     پبسخنبمه سفیذ داده شود.                        نذارد. بسخ سئواالت در روی برگ سئوال نوشته شود، نیبز به پبسخنبمه سفیذپ
 …4…از  …1…صفحه: 

 محل مهر یا امضاء مدیر

 سئوال

 صبح8سبعت اهتحبى:  اول نوبت اهتحبنی:  دبيرستبى سراي دانص نبم واحد آهوزضی:  ش صندلی )ش داوطلب(: 

 دقيقه 90 وقت اهتحبى:  ن تجربیهدرضته:      نبم پدر:   خبنوادگی: نبم و نبم

 06/10/95تبريخ اهتحبى:  95 - 96سبل تحصيلی:   ن حکوت ضعبرنبم دبير: خبن  زيست سئوال اهتحبى درس:



 

 

 .ؽٌّص ىی دفؽ غضایی ىّاد از ةشؾی غیطٌؾشّارکٍٍصه، سّاران گیاه در  د( 

 

 

 ٌایژک ُا ىی جّاٌٍص ىلصار ُّای ورودی یا سطوحی دغحگاه جٍفع را کٍحطل کٍٍص.  ه(

 

 

 .ؽّد ٌيی حضب ةصن ٌیاز ىّرد ىغضی ىّاد از ةػیاری غهیاک، ةیياری و( در

 

 

 .ىیؾّد اٌخام زىاٌی فاـهَ ةا ةعً، درون ةَ ةعٍی دُهیظی گطه از پیام ز( فطغحادن

 

 

 ىی یاةص اداىَ ةاال غيث ةَ و ىیؾّد ؽطوع آٌِا پاییً كػيث از ةعٍِا اٌلتاض ح ( 

 

 

 

 

 یک وػیفَ ةٍّیػیص.« د»جا « انف»ةطای ىّارد  4

 دان کطم ساکی: چیٍَ  انف(

 

 ؾاىم )فاکحّر( داسهی ىؿصه :  ب(

 

 ی پیهّر: ةٍصاره  ج(

 

 غؾای پایَ:  د(

 

 

2 

 .ةٍّیػیص را زیط ىّارد از یک ُط حضب روش 5

 .B12ویحاىیً   (انف

 .آىیٍّاغیصُا ةیؾحط  (ب

 .آب  (ج

 .آًُ  (د
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 …4…از  …2…صفحه: 

 60/06/59 بریخ امتحبن:ت                      دهمتجربي رشته:    زيست دنببله سئوال امتحبن درس:

 



 ُطیک از اـعالذات زیط را جؿطیف کٍیص. 6

 جطاژن:   انف(

 

 ُّای ىطده:  ب(

 

 د( حيؿیث : 
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 ُّىئّغحازی)ُو ایػحایی( را جؿطیف کٍیص و ةطای آن یک ىثال ةٍّیػیص؟  7
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 ٌيطه( 1.5وارد یا از آن سارج ىی ؽّد؟ آٌِا را ٌام ةتطیص. ) ةَ ُطیک از ذفطه ُای كهب چٍص رگ  8

 انف ( دُهیظ چپ : 

 ب( دُهیظ راغث: 

 ج( ةعً راغث:

 د( ةعً چپ : 

5/1 

 در ارجتاط ةا ـصاُای كهتی ةَ غّاالت زیط پاغز دُیص. 9

 انف ( ؾهث ؽٍیصه ؽصن ـصای اول كهب چیػث؟

 

 ؽٌّص؟ـصاُای غیطؾادی از كهب ىیدو ؾاىم ٌام ةتطیص کَ غتب ؽٍیصه ؽصن  ب(
 

 

 

1 

 ُای جؾکیم دٍُصه غاسحار كهب اغث؟زیط در ارجتاط ةا کصاىیک از الیَُطیک از ىّارد  10

 پّؽاٌص:ُای كهب را ىیانف( غعد داسهی ذفطه

 ب( اؾفاب كهب در آن كطار دارٌص:

 ای كهب چػتیصه اغث :ج( در ةشؼ زیطیً سّد دكیلا ةَ ةافث ىاُیچَ

 کٍص:یُای كهتی ؽطکث ىدر جؾکیم دریچَد( 

 ای كهتی جؾکیم ؽصه اغث: ُای ةافث ىاُیچَ( ؾيصجا از غهّل ُ 

25/1 

 …4…از  …3…صفحه: 



 

 

گطوه از حاٌصاراٌی  غَکٍص؟ ای حاٌصاران چگٌَّ ؾيم ىیُای جِّیَىکاٌیػو غیػحو فؾار ىٍفی ةَ ؾٍّان یکی از 11

 کٍٍص را ٌام ةتطیص.ای اغحفاده ىیکَ از ایً غیػحو جِّیَ

 

 

 

 

 

1 

 .ٌایصیع را جؿطیف کٍیص 12
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 ةَ چَ ؾهث ظّل نّنَ گّارش ؾهف سّاران و گّؽحشّاران ىحفاوت اغث؟ 13
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 چطا ةعً چپ دیّاره كعّرجطی دارد؟  14
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 ُای كطىظ چیػث؟ّد در غؾای گّیچٌَلؼ آٌظیو اٌصیطاز کطةٍیک ىّح 15
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 …4…از  …4…صفحه: 

 60/06/59 بریخ امتحبن:ت                      دهمتجربي رشته:    زيست دنببله سئوال امتحبن درس:

 



 جمهوری اسالمی ایران

 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

 تهران 4اداره آموزش و پرورش منطقه 

 

 
 

 ص –غ        و  -  غ        ُ –غ          د  –غ           ج  –ص    ب  –انف  .1

غیٍّس دُهیظی       –پم ىغظ         و  -  اگظوغیحّز       ُ –اغحطاذث      د  –درون غهّنی           ج  –غّرفکحاٌث          ب  –انف  .2

 آٌصوغیحّز و اگظوغیحّز –دم غٍج             ح  –ز 

 ةَ ؾهث وحّد ـفرات ةیٍاةیٍی در ىیان غهّنِای كهتی –انف  .3

 گازُای جٍفػی ةطای ىتادنَ ةیً ؽؼ ُا و ریَ ةایص ةَ ـّرت ىرهّل درآیٍص. –ب 

 غٍگ ـفطا ىاٌؽ از سطوج ـفطا از کیػَ ـفطا ىی ؽّد در ٌحیخَ ـفطا حضب سّن ؽصه و غتب زردی در ةافث ُا ىی ؽّد. –ج 

غضای ایً حاٌصاران ةیؾحط غهّنظ اغث کَ گّارش آن دؽّار اغث و گّارش آٌظیيی در ایً حاٌصاران پیؼ از پّارش ىیکطوةی ـّرت  –د 

 ث.ىی گیطد و ةٍاةطایً گّارش کارآىص ٌیػ

 ٌایژک ُا فاكص غضطوؼ ُػحٍص و ةٍاةطایً ىی جّاٌٍص كعط سّد را جغییط دٍُص. - ُ 

 ةَ ؾهث از ةیً رفحً پطزُای روده غد حضب کاُؼ ىی یاةص. –و 

 ةَ ؾهث وحّد ةافث پیٌّصی ؾایق ةیً دُهیظُا و ةعً ُا –ز 

 ةعٍی  –ةَ ؾهث ؽکم پطاکٍصگی انیاؼ گطُی ىٍؾؿب ؽصه از گطه دُهیظی  –ح 

 ذسیطه ىّكحی و ٌطم کطدن غضا –نف ا .4

 و حضب آن در روده B12کيک ةَ ذفغ ویحاىیً  –ب 

 ىاٌؽ از سطوج غضای گّارش ٌیافحَ از ىؿصه ىی ؽّد –ج 

 غهّنِای ةافث پّؽؾی را ةَ ُو و ةَ ةافث ُای زیطیً آٌِا ىحفم ىی کٍص –د 

 ُو اٌحلانی ُيطاه ةا یّن غصیو –ب           آٌصوغیحّز) درون ةطی( –انف  .5

 اٌحلال فؿال –د                                    اغيظ –ج 

 حاٌصاری کَ ژٌِای افطاد گٌَّ ی دیگطی را در سّد حای داده اغث. –انف  .6

 ةشؾی از ُّای دىی کَ در ةشؼ ُادی ىی ىاٌص و ةَ ةشؼ ىتادنَ ای ٌيی رغص –ب 

 گٌَّ کَ در یک حا زٌصگی ىی کٍٍص ىخيّع حاٌصاران ىحؿهق ةَ یک –ج 

 ذفغ پایصاری ؽطایط ىریط دروٌی ةصن حاٌصاران .7

 غیاُطگ ؽؾی وارد ىی ؽّد 4 –انف  .8

 ىّرد کافی اغث( وارد ىی ؽّد 2ةظرگ غیاُطگ زیطیً و زةطیً و کطوٌط )  –ب 

 یک غطسطگ ؽؾی سارج ىی ؽّد –ج 

 یک غطسطگ آئّرت سارج ىی ؽّد –د 

 ةعٍی -ای دُهیظی ةػحَ ؽصن دریچَ ُ –انف  .9

 ٌلایؿ ىادرزادی ىثم کاىم ٌؾصن دیّاره ىیاٌی ذفطه ُای كهب -ةظرگ ؽصن كهب   –اسحالل در غاسحار دریچَ ُا  –ب 

 ىیّکارد - ُ  آٌصوکارد        –اپی کارد      د  –ىیّکارد و ةافث پیٌّصی اپی کارد) یک ىّرد کافی اغث(    ج  –آٌصوکارد        ب  –انف  .11

 پطٌصگان، پػحاٌصاران و ةیؾحط سظٌصگان ُّا ةَ وغیهَ ىکؼ ذاـم از فؾار ىٍفی ةَ ؽؾِا وارد ىی ؽّددر  .11

 نّنَ ُای ىٍؾؿب و ىطجتط ةَ ُو کَ ةا کیحیً پّؽیصه ؽصه اٌص. .12

 چّن گّارش غضاُای گیاُی دؽّارجطاز غضاُای حاٌّری اغث الزم اغث جا نّنَ گّارش گیاُشّاران ظّل ةیؾحطی داؽحَ ةاؽص .13

 ّن ةایص سّن را در ىػیط ظّالٌی جط) اٌصاىِای دور از كهب( ُصایث کٍص.چ .14

 جطکیب کطةً دی اکػیص و آب و جّنیص یّن ةی کطةٍات .15
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