
 

 

 

 

 

 
 

 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 

 جاهاي خالي را با عبارات مناسب پر كنيد

 دارد.الف(فرايندي كه در آن ياخته موارد را برخالف شيب غلظت جابه جا ميكند .................... نام 

 ب(ابتدا روده بزرگ ..................... نام دارد كه به آپانديس ختم ميشود.

 ج(سامانه بافت پوششي در برگ ها ، ساقه ها و ريشه هاي جوان ...................... ناميده ميشود.

 د(حشرات سامانه دفعي متصل به روده به نام ....................... دارند.

 ه(..................... نوعي از باكتري هاي فتوسنتز كننده هستند.

 و(نسبت حجم گويچه هاي قرمز خون به حجم خون كه به صورت درصد بيان ميشود ..................... گفته ميشود.

5/1 

2 

 جمالت درست و غلط را مشخص كنيد.

 حجم جاري ميگويند.نموداري كه دم سنج از دم و بازدم هاي فرد رسم ميكند به الف(

  ب(كبد  صفرا را ميسازد و صفرا آنزيم ندارد.

 ج(آنزيم ها مولكول هاي پروتئيني اند كه سرعت واكنش هاي شيميايي را افزايش ميدهند.

 مولكول هاي وراثتي شركت ميكنند.د(نيتروژن و فسفر دو عنصر مهم هستند كه در ساختار پروتئين ها و 

 قال آب در عرض ريشه شيوه آپوپالستي است.ه(يكي از روش هاي انت

 و(خروج آب از گياه به صورت بخار را تعريق ميگويند.

5/1 

3 

 كدام كزينه زير نادرست است ؟

 الف(جنس نوار كاسپاري چوب پنبه است.

 دارند.گياهان دانه دار با قارچ ها همزيستي  %90ب(حدود 

 از جمله گياهان تيره پروانه واران نيستند.ج(سوبا و يونجه 

 د(از مهم ترين انواع همزيست ها ميكوريزا ميباشد.

5/0 

4 

 كدام درست است؟

 الف(كليه چپ از كليه راست كمي پايين تر است .

 ب(ترومبين باعث تبديل فيرينوژن به فيبرين است .

 سفيد در توليد لخته خون نقش اصلي دارند.ج(در خون ريزي هاي شديد گولبول هاي 

 د(ديافراگم باعث جدا شدن حفره شكمي از لگن ميباشند.

5/0 

 5/0 در نمودار الكتروكارديوگرام مشخصه چيست؟ pموج  5

 75/0 سه گروه مويرگ هاي بدن را نام ببريد  6

 5/0 دو عامل كه باعث حركت خون در سياه رگ ها ميشود نام ببريد . 7

 5/0 هواي مرده را تعريف كنيد. 8

 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 2اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 
 سعادت آبادسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1399 -1400سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایانآزمون 

 1 زیستنام درس: 

 سعید حسنی نام دبیر:

 03/1400 / 08 امتحان:  تاریخ

 عصر /صبح 09:  00  ساعت امتحان:
 دقیقه 90مدت امتحان : 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 
 نمره 20جمع بارم : 

 
 

 5/0 هنگام عمل بلع چگونه راه ناي بسته ميشود. 9

 75/0 نفريدي چيست و در چه جانوراني ديده مشود. 10

 5/0 تورژسانس چيست؟ 11

 75/0 بافت پارانشيمي گياهان چه ويژگي هايي دارد؟ 12

 5/0 انواع آوند هاي چوبي را نام ببريد. 13

 5/0 آبكش چيست؟ كامبيوم چوب 14

 5/0 مهم ترين ويژگي هاي ياخته نگهبان روزنه چيست؟ 15

 75/0 محل منبع و مصرف را در گياهان تعريف كنيد. 16

 5/0 دو ويژگي پوستك را بنويسيد. 17

 5/0 ريشه هويج و ريشه چغندر قرمز به ترتيب داراي چه تركيبات رنگي هستند. 18

 75/0 ياخته هاي پودوسيت چيست؟ 19

 75/0 سه مرحله توليد ادرار را نام ببريد . 20

 75/0 بخش هايي است؟ دستگاه لنفي شامل چه 21

 75/0 توليد گويچه هاي قرمز به چه عواملي وابسته است؟ 22

 5/0 ديواره نخستين چگونه تشكيل ميشود و جنس آن چيست؟ 23

 5/0 دو نوع ياخته اسكرانشيمي را نام ببريد. 24

 75/0 ؟كالهك در ريشه گياهان چه عملي انجام مي دهد 25

 75/0 بارگيري چوبي را تعريف كنيد. 26

 5/0 بزرگ ترين دريچه سه لختي كدام فسمت قلب قرار دارد   27

 5/0 ياخته هاي روپوستي در اندام هاي هوايي گياه ميتوانند به ياخته هايي تمايز پيدا كنند دو مورد آن را نام ببريد. 28

 5/0 دو جانور را كه به ترتيب تنفس ناي ديسي و تنفس پوستي دارند را نام ببريد 29

 1 مريستم نخستين و پسين را  با يكديگر مقايسه كنيد 30

 2از 2صفحه ی 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 
 

 

                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 الف(انتقال فعال / ب(روده كور / ج(روپوست / د(لوله هاي مالپيگي / ه( سيانوباكتري / و(خون بهر 1

 الف(غ / ب(ص / ج(ص / د(ص / ه(ص / و(غ 2

 گزينه ج 3

 گزينه ب 4

 الكتريكي در دهليز هاستانتشار جريان  p موج  5

 (مويرگ هاي منفذ دار3(مويرگ هاي نا پيوسته 2(مويرگ هاي پيوسته 1 6

 (باقي مانده فشار سرخ رگي )دو مورد(4(تلمبه ماهيچه اي 3(فشار منفي قفسه سينه 2(دريچه هاي النه كبوتري 1 7

8 
سي سي است كه به آن  150اين هوا حدود مقدار هواي دمي كه در بخش هادي دستگاه تنفسي ميماند و به بخش مبادله اي نميرسد 

 هواي مرده گفته ميشود.

 هنگام عمل بلع برچاكناي يا لپيگلوت راه ناي را ميبندد  9

 آن انجام ميشود و بيشتر بي مهرگان از آن بهره ميبرند نفريدي لوله اي است كه با منفذي به بيرون باز و دفع مواد از طريق 10

 وفتي آب وارد ياخته ميشود پروتوپالسم حجيم و به ديواره فشار مياورد اين وضعيت تورژسانس يا تورم است 11

 استرايج ترين بافت در سامانه زمينه اي است / ديواره نخستين نازك و چوبي نشده دارد / نسبت به آب نفوذ پذير  12

 عنصر آوندي و تراكئيد  13

 كامبيوم چوب آبكش منشا بافت هاي آوندي چوب پسين و آبكش پسين است  14

 (نازك بودن و انعطاف پذيري ديواره پشتي ياخته نيست به ديواره شكمي2(آرايش شعاعي سلولزي 1 15

16 
تركيبات آلي مورد استفاده و يا زخيره قرار ميگيرد محل بخشي از گياه  كه تركيبات آلي آنجا ساخته ميشود محل منبع و بخشي كه 

 مصرف ميگويند

 كاهش تبخير آب / جلوگيري از ورود نيش خشرات و عوامل بياري زا به گياه  17

 كاروتن / آنتوسيانين  18

19 
از پدوسيت ها رشته هاي اليه دوروني كپسول بومن كه با كالفك در تماس است از ياخته هاي پدوسيتي تشكيل شده است و هر يك 

 كوتاه و پا مانند فراواني دارند 

 تراوش / بازجذب / ترشح 20

 شامل لنف / رگ هاي لنفي / مجاري لنفي / گره ها و اندام هاي لنفي است 21

 و فوليك اسيد نياز دارد B12توليد گويچه هاي قرمز به آهن ويتامين  22

 آن پكتين و سلولز استتوسط پروتوپالست ساخته ميشود و جنس  23

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی
 تهران 2ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 سعادت آباد واحد سرای دانش پسرانه دولتیغیر  دبیرستان

 1399-1400سال تحصيلی  دومسؤاالت پایان ترم نوبت  کليد

 زیست دهمنام درس: 

 سعيد حسنینام دبير: 

 03/1400 / 08 تاریخ امتحان:

 عصر /صبح  00:09 ساعت امتحان:

 دقيقه 90مدت امتحان: 

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



 

 فيبر و اسكلرئيد 24

 هالهك مريستم نزديك انتهاي ريشه را پوشانده و با ترشح تركيب پلي ساكاريدي باعث نقوذ ريشه در خاك ميشود 25

 ورود آب و مواد محلول در آن به آوند هاي چوبي و جا به جايي آن را بارگيري چوبي ميگويند  26

 بين دهليز و بطن راست قرار دارد  27

 ياخته نگهبان روزنه / كرك / ياخته هاي ترشحي و تار هاي كشنده  28

 در تنفس ناي ديسي حشراتي مانند ملخ و تنفس پوستي در كرم خاكي 29

30 
مريستم نخسين باعث تشكيل اندام هاي گياهي از جمله آوند چوبي و آبكش نخستين ميباشد و مريستم پسين باعث رشد قطري گياه 

 و آوند هاي چوبي و آبكش پسين ميشود  

 www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار




