
 بنام خدا

 99شهریور  پسرانه شاهد الغدیرپایه دهم دبیرستان  1شناسی سواالت آزمون درس زیست

دقیقه 80: مدت                 1/6/99: نام و نام خانوادگی:                                 تاریخ برگزاری

بارمسواالتردیف

 :جمالت زیر را با کلمات مناسب کامل کنید 1

آورند.یرا به وجود م ................ کیکنند، یم یجا زندگکیگونه که در  کیافراد الف( 

 محلول نام دارد................. توقف کامل اسمز،  یفشار الزم براب( 

 .مینامیم ..................... دارد،  وجود آن حبابک یرا که رو یژکیناج( 

که از آئورت انشعاب گرفته  ...................به نام  یاژهیو یقلب با رگها ۀچیماهد( 

 شود.یم هیتغذ است،

1

صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص کنید. 2

 ۀتواند به هم یتوانا و گسترده است که م یااندازه بهزیست شناسی علم الف( 

 ما را حل کند یزندگ مشکالتۀ انسان پاسخ دهد و هم یپرسشها

 موجود در صفرا نقش مهمی در گوارش لیپیدها دارند.آنزیمهای ب( 

 ریبزرگ غذا و س یهاحرکت لقمهشکل ویژۀ غضروفهای موجود در دیوارۀ نای ج( 

 .کندیآسان م یمر در را یحرکات کرم

 به بعد، شکل گرفته است. خزندگانمضاعف، از  یگردش ۀساماند( 

1

 اصطالحات زیر را تعریف کنید: 3

 (یهومئوستاز) ییستایهم اج(         یحجم جارب(       تراژنجانداران الف( 

گرهد( 

2

های مشخص شده را باشد، بخشمیبخشی از دستگاه گوارش تصویر زیر نشان دهندۀ  4

نامگذاری کنید.

75/0

ادامه سواالت در صفحه بعد
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 بنام خدا

 99دهم دبیرستان پسرانه شاهد الغدیر شهریور پایه  1شناسی سواالت آزمون درس زیست

دقیقه 80: مدت                 1/6/99: نام و نام خانوادگی:                                 تاریخ برگزاری

بارمسواالتردیف

جمالت زیر را با انتخاب کلمه مناسب از پرانتز کامل کنید:  5

 .ستا (شتریب  –)کمتر  کلسترول از نیپروتئ کم چگال نیپوپروتئیلالف( در 

 .شودیحجم آنها م کاهش( – شیافزا)باعث  یحبابک یهاسهیورود هوا به کب( 

 یاهچیماه یۀها شباهت دارد، ضخامت الاهرگیسرخرگها با س یاهیاگرچه ساختار پاج( 

 .است کمتر( – شتریب) یداریسرخرگها به طور معن دری وندیو پ

فشار  ن،یقطر سرخرگ وابران است و ا از( شتریب –)کمتر قطر سرخرگ آوران د( 

 دهدیم شیافزا کالفکیهارگیرا در مو یتراوش

1

 4های تشکیل دهنده دیواره لوله گوارش را به ترتیب از خارج بداخل نام ببرید. الیه 6

مورد

1

می از لوله گوارش آنجامگوارش چربیها بیشتر تحت تاثیر کدام آنزیم و در چه بخشی  7

شود؟

5/0

5/0شود و چه اثری دارد؟هرمون سکرتین از کدام بخش لوله گوارش ترشح می8

کنند.  هیتجز زیتوانند خود لوزالمعده را نیاند ومومتنوع یلوزالمعده قو یپروتئازها 9

کند؟یم یریمسئله جلوگ نیا زا بدن چگونه دیکنیفکر م

1

دیدگاههای ارسطو در مورد تنفس که امروز نادرستی آنها مشخص شده است را بیان  10

کنید 

1

25/0؟دهدتصویر روبرو کدام مولکول مهم در بدن را نشان می 11

75/0سه مورد نام ببرید. بگذارد ریفشار خون تأث یتواند رو یم یعوامل مختلفاز 12

ادامه سواالت در صفحه بعد
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 بنام خدا

 99پایه دهم دبیرستان پسرانه شاهد الغدیر شهریور  1شناسی سواالت آزمون درس زیست

دقیقه 80: مدت                 1/6/99: نام و نام خانوادگی:                                 تاریخ برگزاری

بارمسواالتردیف

5/0از اندامهای لنفی بدن دو مورد را نام ببرید. 13

1 قرمز در دو طرف، حالت فرورفته دارد؟ یهاچهیگو یچرا غشا14

 نوع دستگاه گردش مواد در جانوران زیر را مشخص کنید: 15

بندپایانای              ج( های لولهالف( پالناریا                   ب( کرم

75/0

5/0 در فرآیند لخته شدن خون چیست؟ نازیپروترومب میآنزنقش 16

75/0مراحل تشکیل ادرار را نام ببرید. سه مورد 17

از چه نوع بافتهایی تشکیل شده است؟ نام ببرید. سه  اهانیدر گ یانهیبافت زم ۀسامان 18

مورد

75/0

یمانع رشد پروتوپالست نمهای گیاهی توضیح دهید چرا دیوارۀ نخستین در یاخته 19

؟شود

1

دانگان دولپهدر نهانی آن کجاست و وظیفه سازآوند (ومیکامب)الدبُنمحل تشکیل شدن  20

باشد؟چه می یا

1

1آورد؟گیاه انگل سس چگونه مواد مورد نیاز خود را بدست میتوضیح دهید 21

5/0؟ای چیستبه معن مپالستیس 22

های هوایی در توضیح دهید عامل محیطی مانند نور چگونه موجب باز شدن روزنه 23

شود؟گیاهان می

1

از آن است که  شتریمصرف، ب یتعداد محلها اگر وه،یم دیتول ای یدهگلهنگام در  24

، گیاه برای حل این مشکل چه کنند فراهم آنها را ییمنبع بتوانند مواد غذا یمحلها

دهد؟اعمالی انجام می

5/0

سیاح -موفق و پیروز باشید 
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 بنام خدا

99شهریور   ریپسرانه شاهد الغد رستانیدبپایه دهم  1شناسی سواالت آزمون زیستراهنمای تصحیح 

بارمپاسخردیف

1    یلیسرخرگ اکلد(       یامبادله ژکیناج(        یفشار اسمزب(       تیجمعالف(  1

1 د( غلط                 حیصحج(                 غلطالف( غلط                ب(  2

 دهیرا در خود دارند، جانداران تراژن نام گرید یاافراد گونه یژنها کهی جاندارانالف(  3

 5/0 .شوندیم

شود یخارج م یبازدم عاد کیدر  ایوارد  یدم عاد کیکه در  ییبه مقدار هواب( 

 5/0 .ندیگویم یحجم جار

شود یجاندار انجام م یدرون تیوضع نگه داشتن داریپا یرا که برا یمجموعه اعمالج( 

 5/0 .نامندیم ی(هومئوستاز) ییستایاهم

 5/0 شاخه متصل است. ایبرگ به ساقه  که است یگره، محلد( 

2

25/075/0هر مورد         صفرا سهیکج(        لوزالمعده یمجراهاب(       لوز المعدهالف(  4

1بیشترد(             بیشترج(             افزایشب(           کمترالف( 5

25/01هر مورد          ی و مخاط یمخاط ریز ،یا چهیماه ،یرونیب یۀال6

5/0دوازدهه -آنزیم لیپاز  7

شود یم شود و با اثر بر لوزالمعده موجبیهورمون از دوازدهه به خون ترشح م نیا 8

.ابدی شیافزا کربناتیترشح ب

5/0

شوند و بعد در روده فعال غیرفعال در لوزالمعده ترشح میها به شکل این آنزیم 9

کننده تریپسین هم دارد.شوند. البته لوزالمعده عامل غیرفعالمی

1

 دانستیاو نم 5/0 شود.یباعث خنک شدن قلب م دنیارسطو، معتقد بود که نفس کش10

را از نظر  یو بازدم یدم یهوا نیاز چند نوع گاز است. بنابرا یمخلوط خود که هوا

 5/0 دانستی م کسانی ییایمیش بیترک

1

25/0هموگلوبین 11

ر فشا)استرس  ات،یدخان اد،یو نمک ز یچرب مصرف ژهینامناسب به و یۀتغذ ،یچاق 12

ذکر سه مورد کافی است.   .یخانوادگ ۀو سابق ی(روان

75/0

5/0 ذکر دو مورد         و مغز استخوان سیطحال، آپاند موس،یها، تلوزه13

اگر  عبور کند. رگهایبتواند در مواقع الزم خم شود و مثالً از درون مو نکهیا یبرا 14

خم شود. یتوانست به آسان یفرورفته نبود، نم

1

ادامه پاسخها در صفحه بعد
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 بنام خدا

99شهریور   ریپسرانه شاهد الغد رستانیدبپایه دهم  1شناسی راهنمای تصحیح سواالت آزمون زیست

بارمپاسخردیف

75/0الف( حفره گوارشی             ب( سلوم یا حفره عمومی          ج( سامانه گردش باز15

5/0راه اندازی واکنش تبدیل پروترومبین به ترومبین 16

25/075/0هر مورد       تراوش، بازجذب و ترشح 17

و سخت آکَنه  ی(میکالنش)آکَنه  چسب ،ی(میپارانش)از سه نوع بافت نرم آکَنه  18

شود.یم لیتشک ی(میاسکلرانش)

75/0

 و اضافه شدن گسترش و کشش دارد و همراه با رشد پروتوپالست تیقابل رایز 19

آن نیز افزایش می یابد. هدیواره، انداز هترکیبات سازند

1

 چوبِی شود و آوندهایم لیتشک نیآبکش و چوب نخست یآوندها نیسَرالد ب نیا 20

کند.یم دیتول رونیرا به سمت ب نیآبکش پس یرا به سمت داخل و آوندها نیپس

1

کند که به یم جادیمکنده ا یبخشها و چدیپیخود م زبانیسبز م اهیبه دور گ اهیگاین  21

کند. یانگل را جذب م ازین نفوذ، و مواد مورد اهیگ یدرون دستگاه آوند

1

5/0ها است.همراه با پالسمودسم پروتوپالستی به معن مپالستیس22

آب  لینگهبان، پتانس ۀاختیدر  Kو+ Cl - یهاونیانباشت ساکارز و  کینور با تحر23

یروزنه وارد م نگهبانی هااختهیمجاور به  یهااختهیها را کاهش داده و آب از اختهی

 باز آنها، روزنه ۀژیها دچار تورژسانس شده و به علت ساختار واختهی جه،یشود. در نت

 شود. یم

1

5/0 خود اقدام کند یهاوهیم ایها گلها، دانه یبه حذف بعض اهیموارد ممکن است گ نیدر ا 24

پایان
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