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 : خانوادگینام و نام
 سمه تعالیب

 اداره کل آموزش و پرورش استان گیالن

 رشت 2مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 

 های شریفدبیرستان غیردولتی اندیشه

 1400ماه  دی اولنوبت 

 محل مهر آموزشگاه
 تجربی علوم  :دهم             رشته  :پایه تحصیلی

 اقاقیا :کالس
 1۸/10/1400 :تاریخ امتحان

 دقیقه  ۸0 :مدت امتحان (1شناسی )زیست :سواالت درس

 :نمره پس از تجدید نظر                    :                 نمره با حروف                   :  نمره با عدد                    :                   خانوادگی دبیر و امضانام نام و

ف 
دی

ر
 

 بارم سواالت 

 )نیازی به نوشتن توضیحات نیست.(   .کنید  مشخص   دلیل  ذکر   بدون  را  « ح»  تا  «الف»  جمالت  نادرستی  یا  درستی 1

 )..........( .  شودیانجام م   هموگلوبینمولکول    ی لهیدر خون به وس  ژنیمقدار حمل گاز اکس  ن یشتریب  الف(

 )..........(  ی واقعی پستانداران نشخوارکننده، شیردان است.معده  ب( 

 )..........( .  شودیم  رهیمانع بازگشت خون ت چهیراست، وجود در  زیبه دهل  ها اهرگیدر محل اتصال س  پ( 

 )..........(  گذارد.میهورمون سکرتین از لوزالمعده به خون ترشح شده و بر روی دوازدهه اثر   ت( 

 )..........(  ها، در دیگر نقاط بدن نیز حضور دارند.های حبابکی ششماکروفاژها عالوه بر کیسه  ث( 

 )..........(  .شوداز ورود غذا به مجرای تنفسی جلوگیری می  ، گلوتزمان بلع با باال رفتن اپیدر    ج(

 )..........(   دارد.روده نام  ی بزرگ، راستابتدای روده  چ(

 )..........(   .های ارتجاعی در بطن راست، بیشتر از بطن چپ قلب استمقدار طناب  ح(

2 

 تعریف کنید. به طور کامل  را    «پ»  تا  «الف»  اصطالحات 2

 نمو.   الف(

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

 .جذب  ب( 

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

 صفاق.   پ( 

 .............................. 
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 پاسخ دقیق دهید.( )ها اشاره دارد؟  یک از انواع کربوهیدرات به کدام«  پموارد »الف« تا » ۳

 : .............................. کاربرد در کاغذسازی(  الف

 .............................. :  ساکارید شیردی(  ب

 : .............................. حاصل پیوند گلوکز و فروکتوز(  پ

۷5/0 

 )نیازی به نوشتن توضیحات نیست.(   یادداشت کنید.«  ت»الف« تا »  عباراتی صحیح را در مقابل در جدول زیر، واژه 4

 عبارات واژه

 بین رفتن پرزها و ریزپرزهای روده: ..............................از    الف( 1۹ی بدنی کمتر از  شاخص توده

 های اکلیلی: .............................. بسته شدن سرخرگ  ب(  ریفالکس   

 ها: .............................. کاهش استحکام استخوان  پ(  سلیاک

 : ..............................انتهای مریی  کافی نبودن انقباض بنداره  ت(  ی قلبیسکته
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 : ظیدرون محلول نمک غل  یآهک  یمرغ بدون پوستهبا قرار دادن تخم 5

 ..............................  شود؟یم   جادی مرغ ادر تخم  ی رییچه تغ  (الف

 .دیده  حیطور کامل توض  را به  رییتغ  نیا  لیدل  ( ب

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

1 

    .دیده  دقیق  « پاسخت، به سواالت »الف« تا »اسپیروگرام رسم شدهبا توجه به شکل   ۶

مقدار هوایی است که پس از یک دم عمیق و با یک کدام شماره،    (الف

 )شماره ذکر شود.(ها خارج کرد؟  توان از ششبازدم عمیق می

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

 دهد؟ ( کدام حجم تنفسی را نشان می1ی ) شماره  ( ب

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

جاری  ( پ حجم  سالم،  انسان  یک  میلی  تقریبا  در  چند  لیتر  معادل 

 است؟

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

 ( اهمیت زیادی دارد؟ )یک مورد را توضیح دهید.(2ی )به چه علت حجم تنفسی شماره  ( ت

 .............................. 
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بکشید. )نیازی به نوشتن توضیحات کرده و زیر آن خط    انتخاب  پرانتز  داخل  از  را  مناسب  عبارت  «ح»  تا  «الف»  جمالت  در ۷

 نیست.(

 .شودیگروه فسفات متصل م   ک یچرب و    دعدد اسی(  دو  - کیبه )   سرول یمولکول گل دها، یپیساختار فسفول  در  الف(

 لوزالمعده، درون خود لوزالمعده غیرفعال هستند.(  لیپاز  - پروتئاز)  های آنزیم  ب( 

 سازند. اجتماع( را می  - سازگانگذارند، )بومتاثیرهایی که بر هم میی محیط و  عوامل زنده و غیرزنده  پ( 

 ( را برعهده دارد. فرعی  - ینقش )اصل  افراگم ی د  ، ی عیدر تنفس آرام و طب  ت( 

 .شودیم  دهینام (  سنگدان  - دان)چینهاست و  یاچهیماه  ی ساختار  ، خواردانه  پرندگاندر  معده   یبخش عقب  ث( 

 کند. نایژه( هوا را به یک شش وارد می  - )نایژک هر    ج(

 قرار دارند.  چپ(  - راست)  زیدر دهل  ی قلب، هاد  یشبکه  ی دو گره  نی ب  یرها یمس  چ(

  رییزرد( تغ  - ی ری)ش  رنگ  معرف به  ، زمان   پس از گذشت  (رنگیب  - )آبی رنگبه معرف آب آهک    یبازدم   یهوا  دنیبا دم   ح(

 خواهد کرد.

25/2 

  دقیق دهید.  پاسخ   «»پ  تا  «الف»سواالت   به  شده،  ارائه  شکل  به   توجه  با ۸

 ( جریان دارد؟۳ی )چه خونی )تیره یا روشن( در رگ شماره  الف(

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

 طور کامل نامگذاری کنید.   های زیر را بههر یک از دریچه  ب( 

(1  :) .............................. 

(2  :) .............................. 

 دو موردهر  هایی به کار رفته است؟ )(، چه نوع بافت4ی )ی شمارهدر ساختار دریچه  پ( 

 ( نوشته شود.

 .............................. و    .............................. 
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 )نیازی به نوشتن توضیحات نیست.(  .دهید  پاسخ دقیق  مورد دو  ذکر  با  «ث» تا  «الف»  سواالت  از  یک   هر  به ۹

 را نام ببرید.   انسان دو آنزیم موجود در بزاقالف(  

 ..............................   و  .............................. 

 کنند؟ چه موادی ترشح می  های معدههای کناری غدهسلولدر بدن انسان،  ب(  

 ..............................   و  ......... ..................... 

 . دیمشترک جانداران دو مورد را نام ببر یهایژگی از و  پ( 

 ..............................   و  .............................. 

 اند؟ شدهها ترشح  شوند از کدام بخشمعده وارد میهایی که به پیشی گوارش ملخ، آنزیمدر لوله   ت( 

 ..............................   و  .............................. 

 های مغز انسان قرار دارند؟مراکز عصبی تنفس در کدام بخش  ث( 

 ..............................   و  .............................. 
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    .دیده  دقیق  پاسخ «  تبا توجه به شکل ارائه شده، به سواالت »الف« تا » 10

 جایی مواد از عرض غشای سلول نمایش داده شده است؟کدام روش جابه  (الف

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

)شماره ذکر دهد؟  سیتوپالسم درون سلول را نشان میکدام شماره،    (ب

 شود.( 

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

از  2ی )شماره  پ(  به کدام گروه  یا درشت(  مولکول(  مواد )ریزمولکول 

 اشاره دارد؟

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

 کند؟ استفاده می  مولکولسلول برای تامین انرژی الزم این فرایند، از کدام    ت( 

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

1 

یک جانور مثال بزنید. )نیازی به نوشتن    است،که مربوط به تنوع تبادالت گازی    «ت»  تا  «الف»  برای هر یک از توضیحات 11

 توضیحات نیست.(

 .............................. دار دارای پمپ فشار مثبت:  یک مهره  الف(

 .............................. ترین آبشش:  جانور آبزی دارای ساده  ب( 

 ................ ..............های هوادار:  داران دارای کیسهگروهی از مهره  پ( 

 ..............................سلولی دارای تنفس از طریق انتشار:  تک  ت( 

1 

 حاتیبه نوشتن توض ی ازی. )ندیده دقیق « پاسخثقلب انسان، به سواالت »الف« تا » ی مربوط بههادر رابطه با تعداد رگ 12

 .(ستین

 ..............................  شود؟ یسرخرگ خارج م   عدد  در ساختار قلب انسان از بطن راست، چند  (الف

 ..............................   شود؟یمشاهده م   یورود  اهرگیس  عدد دارد، چند  انیجر   رهیاز قلب که خون ت یدر قسمت  ( ب

 انشعاب وجود دارد؟ ..............................   عدد چند  ، یقوس آئورت  یبر رو  ( پ

 به قسمت چپ قلب، چند عدد است؟ ..............................   ی ورود  یهااهرگیستعداد    ( ت

 .............................. ی قلب را برعهده دارند؟  ی ماهیچهی تغذیهکرونری، وظیفه  چند عدد سرخرگ  ث( 
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 )نیازی به نوشتن توضیحات نیست.(   بنویسید.«  ث»الف« تا »در جدول زیر، نام اندامک مربوطه را در مقابل عبارات   1۳

 وظیفه نام اندامک 

 : .............................. سلولتامین انرژی    الف( هسته

 .............................. سازی:  پروتئین  ب(  ی آندوپالسمی صاف شبکه

 بندی مواد: .............................. بسته  پ(  میتوکندری

 ساخت لیپید: ..............................   ت(  دستگاه گلژی 

 .............................. های سلول:  کنترل فعالیت  ث(  ریبوزوم
 

25/1 

 داده و علت را توضیح دهید.   پاسخ کامل  «پ»  تا   «الف»  سواالت  به 14

 های مکرر مبتال هستند؟به چه علت افراد سیگاری به سرفه  الف(

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

 ی قطورتری دارد؟ ، دیوارهانسان  بطن چپ قلبچرا    ب( 

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

 گونه دارد؟شش انسان، حالتی اسفنج  چرا   ( پ

 .............................. 
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 موفق باشید...                                                                                                                                                 

 کُردکندی   پروین امینیدبیر:      
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 هب انم خدا 
 های شریف اندیشه  غیردولتیدبیرستان 

 ( ۱)شناسی زیست  پایان ترم اول پاسخنامه تشریحی آزمون

 ( ۱۸/۱0/۱۴00شنبه )

 اقاقیا  دهم کالس

 (۲5/0درست. ) الف( .1

 (۲5/0درست. ) ب(

 (۲5/0درست. )نا (پ

 (۲5/0درست. )نا (ت

 (۲5/0درست. ) (ث

 (۲5/0نادرست. ) ج(

 (۲5/0نادرست. ) چ(

 (۲5/0درست. ) ح(

 ( 5/0) ی دیگری از زندگی است.ای به مرحلهنمو به معنی عبور از مرحله  الف( .2

 (5/0) ورود مواد به محیط داخلی بدن جذب نام دارد. ب(

 ( 5/0کند. ) های درون شکم را به هم وصل می ای است که اندام صفاق پرده پ(

 (۲5/0) .سلولز( الف .3

 ( ۲5/0. )الکتوز( ب

 (۲5/0. )ساکارز( پ

 ( ۲5/0سلیاک. ) الف( .4

 ( ۲5/0ی قلبی. )سکته  ب(

 ( ۲5/0. )۱۹ی بدنی کمتر از شاخص توده پ(

 (۲5/0ریفالکس. ) ت(

 (۲5/0. )دهدیا آب از دست می  شودمی چروکیده مرغتخم  الف( .5

مرغ )دارای نفوذپذیری انتخابی( خارج شده و به محیط آب نازک اطراف تخم   یتر است از طریق پردهرقیقمرغ که  ، آب درون تخم اسمز  طبق   ب(

 ( 75/0) .رودنمک غلیظ می 

 ( )ذکر شماره الزامی است.( ۲5/0(. )۳ی )شماره الف( .6

 ( 5/0ی دمی. )حجم ذخیره ب(

 (۲5/0. )500 پ(

 ( 5/0کند. )ذکر یک مورد، ی بین دو تنفس ممکن میها همیشه باز بمانند و همچنین تبادل گازها را در فاصلهشود حبابکزیرا باعث می  ت(

 (۲5/0) .دو( الف .7

 (۲5/0. )پروتئاز( ب

 (۲5/0سازگان. )بوم ( پ

 (۲5/0اصلی. ) ت(

 (۲5/0سنگدان. ) ث(

 ( ۲5/0. )نایژه ج(

 (۲5/0راست. ) چ(

 (۲5/0( شیری. )۲5/0رنگ. )بی  ح(
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 (۲5/0روشن. ) (الف .8

   ب(

 ( ۲5/0دولختی یا میترال. ) (:۱)

 (5/0. )آئورتی سینی  (:۲)

 (۲5/0( پیوندی. )۲5/0)پوششی.  پ(

 ( ۲5/0( لیزوزیم. )۲5/0آمیالز. ) (الف .9

 ( ۲5/0( عامل یا فاکتور داخلی. )۲5/0. )HClکلریدریک اسید یا  (ب

ایستایی یا هومئوستازی. رشد و نمو. فرایند جذب و استفاده از انرژی. پاسخ به محیط. تولیدمثل. سازش با محیط. )ذکر دو مورد،  ترتیب. همنظم و    (پ

 (۲5/0هر مورد 

 ( ۲5/0)  های معده.( کیسه۲5/0)معده.  ت(

 ( ۲5/0( پل مغزی. ) ۲5/0النخاع. )بصل  ث(

 (۲5/0. )رانیاگزوسیتوز یا برون  الف( .10

 ( )ذکر شماره الزامی است.(۲5/0) (.۳ی )شماره (ب

 ( ۲5/0. )مولکولدرشت  (پ

 ATP( .۲5/0) ت(

 (۲5/0. )قورباغه الف( .11

 ( ۲5/0) ی دریایی.ستاره (ب

 (۲5/0. )پرندگان (پ

 ( ۲5/0. )پارامسی (ت

 (۲5/0) یک. الف( .12

 (۲5/0) سه. (ب

 (۲5/0. )سه  (پ

 ( ۲5/0. )چهار (ت

 (۲5/0)دو.  ث(

 ( ۲5/0) .میتوکندری( الف .13

 (۲5/0. )ریبوزوم (ب

 (۲5/0. )دستگاه گلژی( پ

 (۲5/0. )ی آندوپالسمی صافشبکه  ت(

 (۲5/0هسته. ) ث(

 (5/0) دار مخاط تنفسی، سرفه راه موثرتری برای بیرون راندن مواد خارجی است. های مژکبه علت از بین رفتن سلول  رایز (الف .14

 (5/0. )به خون وارد کند یشتریب یروین  دیو با فرستدمیها به تمام اندام در گردش خون عمومی  بطن چپ قلب، خون را  رایز (ب

 ( 5/0) .اندبه خود اختصاص دادههای حبابکی کیسه ها رازیرا بیشتر حجم شش  (پ

 کُردکندی پروین امینیدبیر: 
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