
 

 

 

 

 

 
 

 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           
 

1 
 پر کنید:   مناسبجاهای خالی زیر را با عبارات 

  .دارد وجود.....................  ای یاخته بین فضای آنها بین و اند نزدیک بسیار یکدیگر به ،وششیپ بافت های یاخته الف.

 ب.  در مواد آلی، ..................... همچون نوکلئیک اسیدها دارای نیتروژن هستند.

1 

2 

 جدول زیر را تکمیل کنید. 

 تعداد هسته سلول ها نوع و شکل سلول ها عملکرد نوع ماهیچه ماهیچه

 ج ب غیرارادی الف مثانهماهیچه 

 ه لوله ای و د ماهیچه گردن

 چند هسته ای ث ط ر ماهیچه بازو
 

5.4 
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 جاهای خالی زیر را با عبارات داخل پرانتز پر کنید:  

 نقش کیموس، نهایی گوارش در روده، حرکات کمک به ریزند می .................... به که صفرا، شیره پانکراس و شیره روده  . موادالف.

 ) دوازده، معده، کیسه صفرا( .دارند

 توقف دم توسط ................. اتفاق می افتد. ) پل مغزی. بصل النخاع(ب. 

 

1 

5 

 جدول زیر را پر کنید. 

 اندام هدف نوع هورمون هورمون

 معده درون ریز گاسترین

 ب الف سکرتین
 

1 

4 

 کدام عبارات صحیح و کدام غلط است است؟ دور آن خط بکشید.

 غ ص شود. یدهان و داخل حلق رانده م یغذا به ابتدا ۀهنگام بلع با فشار زبان، تود الف.

 غ ص .ردیگ یمعده صورت م یدر معده به واسطه فاکتور داخل B21 نیتامیجذب و ب

  

1 

6 

 دهید: مختصر پاسخ زیر های پرسش به

    در خون به چه صورت است؟ اکسیژنالف. حمل گاز 

 

  گیرد؟ می خود به فرمی چه دیافراگم پرده دمباز . هنگامب

 

  ؟در صورت مصرف زیاد دخانیات، مشکالت ناشی از آن کدام قسمت مجرای تنفسی را بیشتر درگیر می کند. ج
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 2از  1صفحه 

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

 دهم تجربی مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 2 تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 6اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 فلسطیندبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانش واحد 

 0311 -0011سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 زیست شناسینام درس: 

 حسین پورمهدیه  نام دبیر:

 12/1311 / 22 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح   21:22ساعت امتحان:

 دقیقه 62مدت امتحان : 
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 نمره 22جمع بارم : 
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 است؟ بیشتر بقیه از زیر هواهای از کدامیک حجم

 دمی ذخیره هوای. د               جاری هوای. ج                  مانده باقی هوای. ب             مرده هوای. الف
5.4 

 در کدام جانور تنفس ششی و پوستی دیده می شود؟ ................ 8

 ساده ترین تنفس آبششی در چه جانداری دیده می شود؟ ................
1 

9 

 .  کنید مشخص علتبا ذکر را  یرز تجمال دنبو ستدرناو  ستدر

 .......خون روشن دارند کلیلیا یهارگ الف. 

 ........دریچه های قلبی از الیه میوکارد منشا گرفته اندب. 

 ......نوک قلب به سمت راست بدن قرار داردج. 

 د. سرخرگ آئورت بزرگ ترین رگ بدن است. .................

 

5 

15 

دهید چه نوع خونی دارند) تیره یا روشن( و ورودی یا خروجی خون رگ های متصل به قلب را نام برده و به طور کامل توضیح 

 جدول را مشابه با آنچه که در ردیف اول پر شده است پر کنید. هستند؟ و به کدام بخش قلب متصل اند؟

 محل اتصال رنگ خون خروجی خون ورودی خون سیاهرگ سرخرگ تعداد اسم رگ

 بطن چپ روشن     2 آئورت
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 1 گره اول و گره دوم قلب در کجا قرار دارند؟ 11

 2از  2صفحه 
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                                                                                                             پاسخ نامه

1 

 پر کنید:   مناسبجاهای خالی زیر را با عبارات 

  .دارد وجود............. اندک........ ای یاخته بین فضای آنها بین و اند نزدیک بسیار یکدیگر به ،وششیپ بافت های یاخته الف.

 ............ همچون نوکلئیک اسیدها دارای نیتروژن هستند.پروتئین هاب.  در مواد آلی، .........

 

2 

 جدول زیر را تکمیل کنید. 

 تعداد هسته سلول ها نوع و شکل سلول ها عملکرد نوع ماهیچه ماهیچه

 . تک هسته ایج . دوکیب غیرارادی صاف الف مثانهماهیچه 

 .  چند هسته ایه لوله ای . ارادیو . مخطط اسکلتید ماهیچه گردن

 چند هسته ای .  لوله ایث . ارادیط . مخطط اسکلتیر ماهیچه بازو
 

3 

 جاهای خالی زیر را با عبارات داخل پرانتز پر کنید:  

 نقش کیموس، نهایی گوارش در روده، حرکات کمک به ریزند می .................... به که صفرا، شیره پانکراس و شیره روده  . موادالف.

 ، معده، کیسه صفرا(دوازده)  .دارند

 . بصل النخاع(پل مغزیتوقف دم توسط ................. اتفاق می افتد. ) ب. 

 

5 

 جدول زیر را پر کنید. 

 اندام هدف نوع هورمون هورمون

 معده درون ریز گاسترین

.  درون ریزالف سکرتین  ب. پانکراس 
 

4 

 کدام عبارات صحیح و کدام غلط است است؟ دور آن خط بکشید.

 غ ص شود. یدهان و داخل حلق رانده م یابتداغذا به  ۀبلع با فشار زبان، تودهنگام  الف.

 غ ص .ردیگ یمعده صورت م یبه واسطه فاکتور داخل معدهدر  B21 نیتامیجذب و ب

  

6 

 دهید: مختصر پاسخ زیر های پرسش به

هموگلوبین و بخش کمی محلول در بیشتر به صورت اتصال به    در خون به چه صورت است؟ اکسیژنالف. حمل گاز 

 پالسما

 استراحت. خمیده و گنبدی به سمت باال گیرد؟ می خود به فرمی چه دیافراگم پرده دمباز . هنگامب

 که افرادی  ؟در صورت مصرف زیاد دخانیات، مشکالت ناشی از آن کدام قسمت مجرای تنفسی را بیشتر درگیر می کند. ج

 بیرون برای مؤثرتری راه سرفه تنفسی، مخاط مژکدار های یاخته رفتن بین از علت به کنند، می مصرف دخانیات

 .هستند مبتال مکرر های سرفه به افراد گونه این علت همین به و است خارجی مواد راندن

 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران  6ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 فلسطین واحد سرای دانش دخترانه دولتیغیر  دبیرستان
 0311-0011سال تحصيلی  اولسؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

 زیست شناسینام درس: 

 مهدیه حسين پورنام دبير: 

 01/0311 / 21 تاریخ امتحان:

 / عصرصبح  11:11 امتحان:ساعت 

 دقیقه 01مدت امتحان: 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



 7 
 است؟ بیشتر بقیه از زیر هواهای از کدامیک حجم

 دمی ذخیره هوای. د               جاری هوای. ج                  مانده باقی هوای. ب             مرده هوای. الف

 .......... قورباغه در کدام جانور تنفس ششی و پوستی دیده می شود؟ ...... 8

 ......... ستاره دریایی ساده ترین تنفس آبششی در چه جانداری دیده می شود؟ .......

9 

 .  کنید مشخص علتبا ذکر را  یرز تجمال دنبو ستدرناو  ستدر

غ سرخرگ اکلیلی خون روشن وسیاهرگ اکلیلی خون تیره قلب را حمل می  ...خون روشن دارند کلیلیا یهارگ الف. 

 کند

غ از الیه درونی قلب یعنی اندوکارد و از بافت پوششی تشکیل شده  ..دریچه های قلبی از الیه میوکارد منشا گرفته اندب. 

 اند

 غ به سمت چپ بدن ...به سمت راست بدن قرار دارد نوک قلبج. 

 ص د. سرخرگ آئورت بزرگ ترین رگ بدن است. ....

 

15 

رگ های متصل به قلب را نام برده و به طور کامل توضیح دهید چه نوع خونی دارند) تیره یا روشن( و ورودی یا خروجی خون 

 جدول را مشابه با آنچه که در ردیف اول پر شده است پر کنید.  هستند؟ و به کدام بخش قلب متصل اند؟

 محل اتصال رنگ خون خروجی ورودی سیاهرگ سرخرگ تعداد اسم رگ

 بطن چپ روشن *   * 2 آئورت

 بطن راست تیره *   * 2 ششی

 دهلیز چپ روشن  * *  4 ششی

بزرگ 

سیاهرگ 

 زیرین

 دهلیز راست تیره  * *  2

بزرگ 

سیاهرگ 

 زیرین

 دهلیز راست تیره  * *  2

سیاهرگ 

 کرونری

 دهلیز راست تیره  * *  2
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 منفذ زیر و راست دهلیز پشتی دیوارۀ در دهلیزی  سینوسی گره یا اوّل گره  گره اول و گره دوم قلب در کجا قرار دارند؟

 سه دریچۀ عقب در و راست، دهلیز پشتی دیوارۀ در بطنی  دهلیزی گره یا دوم گره .دارد قرار زبرین سیاهرگ بزرگ

 .است لختی
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