جمهوری اسالمی ایران

نام و نام خانوادگی.......................... :
هقطع و رشته :دهن تجربی
نام پدر........................................... :
شواره داوطلب............................... :

اداره ی کل آموزش و پرورش ضهر تهران
اداره ی آموزش و پرورش ضهر تهران منطقه  4تهران
دبیرستان غیردولتی دخترانه سرای دانص واحذ رسالت

تعداد صفحه سؤال 3 :صفحه

نمره به عذد:

نام درس :زیست دهم

نمره به حروف:

آزهوى پایاى ترم نوبت اول سال تحصيلی 1399 -1400

نمره تجذیذ نظر به عذد:

نام دبیر :فاطمه تاج بخص

تاریخ امتحان1399/ 10/20 :
ساعت امتحان10:00 :صبح /عصر
مذت امتحان  90 :دقیقه

نمره به حروف:
محل مهر و امضاء مذیر

نام دبیر:

تاریخ و امضاء:

تاریخ و امضاء:

نام دبیر:

بارم

سوال

 -1دسستی یب ًبدسستی ػجبسات صیش سا ثذّى رکش دلیل هطخص کٌیذ.

5.1

الف) ُوَ لبسچ ُب سؽْح هٌظوی اص سبصهبى یبثی سا داسًذ.
ة) ثشسسی استجبغ هتمبثل ُستَ یبختَ ّ ضجکَ آًذّپالسوی ،هخبلی اص هفِْم کل ًگشی است.
پ) ثخطی اص دستگبٍ گْاسش هلخ کَ دس جزة هْاد غزایی ًمص داسد ،دس اًسبى ّجْد ًذاسد.
ت) گْاسش ضیویبیی پشّتئیي ُب اص هؼذٍ آغبص هی ضْد.
ث) ُْای جبسی دهی ثشخالف ُْای ثبلیوبًذٍ ،دسصذ اکسیژى ثیطتشی داسد.
د) تؼذاد سگ ُبی ّسّدی ثَ دُلیض چپ چِبس ثشاثش تؼذاد سگ یب سگِبی خشّجی اص ثؽي ساست است.

 - 2جبُبی خبلی سا ثب کلوَ هٌبست پش کٌیذ.
الف ) گْاسش ضیویبیی لیپیذُب اص  ّ ....................گْاسش ضیویبیی کشثُْیذساتِب اص  ................آغبص هی ضْد.
ة ) گشدش خْى ضطی اص  .......................للت ضشّع ضذٍ ّ ثَ  .....................للت ختن هیضْد.

 -3چَ ساثؽَ ای هیبى خذهبت ثْم سبصگبى ّ تٌْع صیستی ّجْد داسد؟

5

5.1

 – 4ثشای ُشکذام اص هْاسد صیش یک ّظیفَ ثٌْیسیذ.

5.1

الف )سکشتیي :
ة) پپسیي:

ُ – 5شیک اص هْاسد صیش تْسػ کذام یبختَُب تْلیذ هیضًْذ؟

5
ة ) :HCL

الف  :صفشا :

 – 6ثَ سْاالت صیش پبسخ کْتبٍ دُیذ.
1
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الف) لٌذ رخیشٍ ای دس گیبُبى چَ ًبم داسد؟

5.1

ة) اؼالػبت ّساحتی دس کذام هبدٍ ّساحتی ّجْد داسد؟
پ) لٌذی کَ دس صٌؼت کبغز سبصی استفبدٍ هی ضْد جض کذام گشئَ اص لٌذُبست؟
د) ثیطتشیي لیپیذ غطب چَ ًبم داسد؟
د) احش کشثي دی اکسیذ ثش سشخشگِبی کْچک چگًَْ است؟
ٍ) هشکض ػصجی اصلی ػول ثلغ کجبست؟

5.1
 -7اگش یک یبختَ جبًْسی سا دس هذلْل آة خبلص لشاس دُین چَ اتفبلی هی افتذ؟ چشا؟

5
 -8دّ تفبّت اًتطبس سبدٍ ّ اًتمبل فؼبل سا ثٌْیسیذ.

5
 -9دس ظشفی یک هیلی لیتش هذلْل ًطبستَ ّ یک هیلی لیتش ثضاق سیختَ ضذٍ است ،دس صْستیکَ ثَ آى یک لؽشٍ
لْگْل اظبفَ ضْد ،هذلْل ثَ چَ سًگی دس هیآیذ ؟ چشا ؟

5.1
 -10دیْاسٍ سّدٍ ثبسیک دس ثیوبسی سلیبک چَ آسیجی هی ثیٌذ.

5.1
 -11کذام ثخص اص دستگبٍ ػصجی دس تٌظین تشضذبت ّ تذشکبت دستگبٍ گْاسش ًمص داسد؟

 -12لٌف اص ؼشیك کذام سگ (ُبی) خًْی ثَ ثضسگ سیبُشگ صثشیي هی سیضد؟ لیپیذ هْجْد دس لٌف ثؼذ اص ّسّد ثَ خْى ثَ

5

کذام ثبفت (ُب) هی سّد؟

5
 –13دس ظشفی هذلْل ثشم تیوْل ثلْ سیختَاین اگش ُْای ثبصدهی سا ثَ دسّى ظشف ُذایت کٌین ،سًگ هذلْل چگًَْ خْاُذ
ثْد؟
ایي آصهبیص چَ چیضی سا حبثت هیکٌذ؟

5
 -14چشا کشثي دی اکسی ِذ تْلیذ ضذٍ دس تٌفس یبختَای ثبیذ اص سلْل دّس ضْد ؟

2
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5
 -15دس ساثؽَ ثب دستگبٍ تٌفس ثَ پشسص ُبی صیش پبسخ کْتبٍ دُیذ.
الف) اص پوپ فطبس هخجت یک هخبل ثٌْیسیذ.
ة) اجضای تٌفسی دس پشًذٍ سا ًبم ثجشیذ.

5.1
 -16جذّل صیش سا تکویل کٌیذ.

غعشّف

هبدٍ هخبؼی

ًبیژک هجبدلَ ای

 –17دس استجبغ ثب دستگبٍ تٌفس اًسبى ثَ سْاالت صیش پبسخ کْتبٍ دُیذ.

2

الف) دس صهبى حجت هٌذٌی صؼْدی دجن رخیشٍ دهی ،کذام هبُیچَ ُبی لفسَ سیٌَ هٌمجط ُستٌذ؟
ة)کوجْد چَ ػبهلی ثبػج هی ضْد ًْصاداى ثَ سختی ًفس ثکطٌذ؟ ایي ػبهل چَ صهبًی سبختَ هی ضْد؟
د) دس کذام لسوت اص ثخص ُبدی دستگبٍ تٌفس هخبغ هژکذاس دیذٍ ًوی ضْد؟
د)دس سؽخ ثبفت ،کشثي دی اکسیذ ثَ ُوْگلْثیي هتصل هی ضْد یب جذا؟

5

 – 18تفبّت ُب سا دس گضیٌَ ُبی صیش ثٌْیسیذ.
الف) تفبّت جوؼیت ّ اجتوبع ؟
ة) تفبّت الکل ّ ثٌضیي؟

 -19دس ساثؽَ ثب دستگبٍ گشدش خْى ثَ سْاالت صیش پبسخ کْتبٍ دُیذ.

3

الف ) صذای دّم للت ثَ چَ ػلت ّ دس چَ صهبًی اص چشخَ للجی ایجبد هی ضْد؟
ة ) کذام ثبفت ثبػج استذکبم للت هی ضْد؟
پ) چَ ػبهلی هبًغ اص اًمجبض ُوضهبى دُلیضُب ّ ثؽي ُب هی ضْد؟
ت) جٌس دسیچَ دّلختی اص چیست؟
ث) هذت صهبى ثستَ ثْدى دسیچَ ُبی دُلیضی ثؽٌی چمذس است؟
د) دس صهبى ػجْس پیبم الکتشیکی اص ثؽي ُب چَ هْجی حجت هی ضْد؟

" هْفك ثبضیذ "

جمع بارم  20 :نمره

3
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اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران
اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه  4تهران

دبیرستان غیر دولتی دخترانه سرای دانش واحد رسالت

کلیذ

سؤاالت پایاى ترم نوبت اول سال تحصیلي 1399-1400

نام درس :زیست دهن تجربي
نام دبیر :فاطوه تاج بخش
تاریخ اهتحاى1399/10 /20 :
ساعت اهتحاى 10:00 :صبح /عصر
هذت اهتحاى 90 :دقیقه

دبسخ

ثبسْ

 -1دسسشی یب ٘بدسسشی عجبسار صیش سا ثذ ٖٚروش دِیُ ٔشخص وٙیذ.

1.5

اِف) دسسز
ة) دسسز
ح) ٘بدسسز
ر) دسسز
ص) دسسز
1

ع) دسسز

 - 2جبٞبی خبِی سا ثب وّٕٙٔ ٝبست دش وٙیذ.
اِف ) ٔعذ -ٜدٞبٖ

5.5

ة ) ثغٗ ساسز -دّٞیض چخ

5.5
ٔ -3سشمیٓ ٔظجز -افضایش خذٔبر ث ْٛسبصٌبٖ ثبعض افضایش سٛٙع صیسشی ٔی شٛد

 – 4ثشای ٞشوذاْ اص ٔٛاسد صیش یه ٚظیف ٝثٛٙیسیذ.

1

اِف )سىشسیٗ  :افضایش سششح ثیىشثٙبر
ة) دذسیٗ :سجضی ٝدشٚسئیٗ ثِٛٔ ٝىِٟٛبی وٛچه
1.5
ٞ – 5شیه اص ٔٛاسد صیش سٛسظ وذاْ یبخشٞٝب سِٛیذ ٔیش٘ٛذ؟

1
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ة ) یبخشٞ ٝبی اصّی ٔعذٜ

اِف  :وجذ

5.5

 – 6ث ٝسٛاالر صیش دبسخ وٛسب ٜدٞیذ.
اِف) ٘شبسشٝ

1

ة) د٘ب
ح) دّی سبوبسیذ
ع) فسفِٛیذیذ

1

د) ثبعض ٌشبد شذٖ سشخشٌٟبی وٛچه ٔی شٛد.
)ٜثصُ اِٙخبع
5.5
 -7دس اطش خشٚع آة (اسٕض) چشٚویذٔ ٜی شٛد.
5.5
 -8ا٘ششبس سسٟیُ شذ :ٜجبثجبیی ِٔٛىٞ َٛب اص غّظز صیبد ث ٝوٓ ثذٔ ٖٚصشف ا٘شطی
ا٘شمبَ فعبَ :جبثجبیی ِٔٛىِٟٛب اص غّظز وٓ ث ٝصیبد ثب ٔصشف ا٘شطی

1

٘ -9بس٘جی ٔی ٔب٘ذ .صیشا آٔیالص ثضاق ٘شبسش ٝسا ثِٛٔ ٝىِٟٛبی وٛچىشش سجضیٔ ٝی وٙذ ٘ ٚشبسش ٝای ثبلی ٕ٘ی ٔب٘ذ سب

1

ِ ٌَٛٛآٖ سا شٙبسبیی وٙذ.

5.5

 - -15سیضدشصٞب  ٚحشی دشصٞبی سٚد ٜثبسیه سا اص ثیٗ ٔی ثشد

1
 -11خٛدٔخشبس  ٚشجىٞ ٝبی عصجی سٚد ٜای

 -12سیبٞشي صیش سشل ٜٛای چخ  ٚساسز .یب دس ثبفز چشثی رخیشٔ ٜی شٛد  ٚیب ث ٝوجذ ٔی سٚد
2
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1

 –13شیشی سً٘ ٔی شٛد -دس ٛٞای ثبصدٔی ٚ CO2جٛد داسد.

2
 -14صیشا ثب آة ،وشثٙیه اسیذ سشىیُ ٔی دٞذ  PH ٚسا دبییٗ ٔی آٚسد  ٚایٗ سغییش  PHثبعض سغییش سبخشبس دشٚسئیٗ ٞب
ٔی شٛد ؤ ٝی سٛا٘ذ عّٕىشد دشٚسئیٗ ٞب سا ٔخشُ وٙذ .اص آ٘جبو ٝثسیبسی اص فشایٙذٞبی یبخش ٝسا دشٚسئیٗ ٞب ا٘جبْ ٔی
1

دٙٞذ ،اص ثیٗ سفشٗ آٟ٘ب اخشالَ ٌسششد ٜای دس وبس یبخشٞ ٝب  ٚثبفشٞ ٝب ایجبد ٔی وٙذ.

 -15دس ساثغ ٝثب دسشٍب ٜسٙفس ث ٝدشسش ٞبی صیش دبسخ وٛسب ٜدٞیذ.
3

اِف) لٛسثبغٝ
ة) ششی -آثششی -دٛسشی

٘بیظن ٔجبدِ ٝای

-16

غضشٚف

ٔبدٔ ٜخبعی

٘ذاسد

داسد

 –17دس اسسجبط ثب دسشٍب ٜسٙفس ا٘سبٖ ث ٝسٛاالر صیش دبسخ وٛسب ٜدٞیذ.
اِف) ٔبٞیچٞ ٝبی ثیٗ د٘ذ ٜای خبسجی  ٚدیبفشآٌ
ة) سٛسفبوشب٘ز -اٚاخش دٚساٖ جٙیٙی
ع) اثشذای ثیٙی
د) ٔشصُ ٔی شٛد

 –18اِف) دس جٕعیز افشاد ث ٝیه ٌ ٝ٘ٛسعّك داس٘ذ أب دس اجشٕبع افبسدی اص ٌٞ ٝ٘ٛبی ٔخشّف حضٛس داس٘ذ.
ة) اِىُ سٛخز صیسشی ٘جذیذدزیش (دبن) اسز  ٚثٙضیٗ سجذیذ٘بدزیش اسز.
 -19دس ساثغ ٝثب دسشٍبٌ ٜشد خ ٖٛث ٝسٛاالر صیش دبسخ وٛسب ٜدٞیذ.
اِف ) ث ٝعّز ثسش ٝشذٖ دسیچٞ ٝبی سیٙی دس صٔبٖ ششٚع اسششاحز لّت
ة ) ثبفز دی٘ٛذی ٔششاوٓ
ح) ثبفز دی٘ٛذی ٔیبٖ دّٞیضٞب  ٚثغٗ ٞب ؤ ٝب٘ٙذ عبیك عُٕ ٔی وٙذ
ر) دٛشش سٍٙفششی یه الی + ٝدی٘ٛذی ٔششاوٓ
ص)  5.3طب٘یٝ
ع) QRS
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