
 

 

 

 

 

 
 

 نمره به عدد:                نمره به حروف:           نمره تجدید نظر به عدد:             نمره به حروف:          
 محل مهر و امضاء مدیر

 و امضاء: نام دبیر:                      تاریخ نام دبیر:                                    تاریخ و امضاء:

ف
ردی

 

بارم سؤاالت
 

 درست یا نادرست بودن عبارات زیر را بدون ذکر دلیل بنویسید.  1

 شوند.   انتقال فعال وارد آوند آبکشی می گیری و باربرداری آبکشی مواد با الف( در بار

 گیرد.   زبان صورت میطریق غده نمکی نزدیک چشم یا پرندگان دریایی دفع نمک اضافی ازبرخی از خزندگان و ب( در

 ج( پس از شنیده شدن صدای طوالنی قلب، حجم خون در دهلیزها کاهش می یابد. 

 د( گیاه توبره واش برخالف گیاه سس، اکسیژن تولید می کند. 

 وارد رگ لنفی می شوند.  ن( مونومرهای بدست آمده از تجزیه تری گلیسریدها مستقیماً

مولکول  9تا  3های درشتی شامل  ته را به یک دی ساکارید و مولکولامیالز بزاق، نشاسو( امیالز لوزالمعده برخالف 

 گلوکز تبدیل می کند.

 ه( کامبیوم چوب پنبه ساز در سامانه ی بافت زمینه ای ساقه و ریشه تشکیل می شود. 

 ی( پوست درخت شامل پیراپوست و چوب پسین است.

2 

 عبارت مناسب را انتخاب و در پاسخنامه بنویسید.  2

سال، نمایه ی توده ی بدنی آن ها را با افراد هم سن و  22الف( برای بررسی مناسب بودن وزن افراد )کمتر/ بیشتر( از 

 هم جنس مقایسه می کنند.

 ی واقعی گوسفند )سیرابی/ شیردان( است.  ب(  معده

 شود( ب می شود / به هموگلوبین متصل میکربنیک اسید )وارد خوناج( یون هیدروژن حاصل از تجزیه ی 

 عروس دریایی )همانند/ برخالف( پالناریا حفره گوارشی دارد. د(

) قیف مژک دار/ مثانه(  تر از دیگریست و در نزدیک انتها دارای ن( سامانه دفعی )پروتونفریدی/ متانفریدی(، پیشرفته

 است.

ی(، دیواره ی عرضی از بین رفته است و در آوندهای )چوبی/ آبکشی( میان یاخته از بین و( در آوندهای )چوبی/ آبکش

 نرفته است.

گیاهان در مناطق خشک و کم آب  ها، باعث سازش بعضی ی/ پلی ساکاریدی( موجود در کریچهه( ترکیبات )لیپید

 شود. می

 سازد. ار بافت اوند چوبی مینسبت به مقدی( بن الد آوندساز مقدار آوند آبکشی )کمتری/ بیشتری( 
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 در ارتباط با شکل مقابل به سواالت زیر پاسخ دهید.  3

 کدام اندام ها را نشان می دهند؟ Bو  Aالف( موارد 

 و چه جانوری فاقد آن است؟ Bب(چه جانوری به جز پرنده دارای اندام 
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 3از  1ی  صفحه

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

 دهم تجربی مقطع و رشته:

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

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

 صفحه 3 سؤال:تعداد صفحه 

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 12اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 حافظسرای دانش واحد  پسرانهدبیرستان غیردولتی 

 1397 -98سال تحصيلی  نوبت دومترم  پایانآزمون 

 زیست شناسینام درس: 

 حمیدرضا زارعی  نام دبیر:

 03/1398 / 18 امتحان:  تاریخ

 / عصرصبح 08:  30  ساعت امتحان:

 دقیقه 80مدت امتحان : 
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ف
ردی

 
بارم سؤاالت

 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.  4

 ای می شود؟  یاخته پرز و وارد فضای بین یاختهالف( به چه روشی گلوکز وارد 

 شوند؟  ای می ها وارد مایع بین یاخته ب( به چه روشی کیلومیکرون

 شود؟ هایی ترشح می  گی دارد؟ این هورمون از چه اندامهای خونی به چه هورمونی بست ج( تنظیم تولید یاخته

1 

 با توجه به شکل مقابل به سواالت زیر پاسخ دهید.  5

 در کدام یک از قسمت های دیواره لوله گوارش قابل مشاهده است؟ 1الف( بخش 

 در چه بخش هایی از دیواره لوله گوارش قابل مشاهده است 2بخش  ب(

 چه نام دارد و از کدام الیه ی لوله گوارش منشا گرفته است؟  3ج( بخش 
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 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.  6

 کند؟ کش پسین را به کدام سمت تولید میوند ساز در چه محلی قرار دارد و اوندهای چوب و آبآالف( بن الد 

 ای ساختار دیوار نخستین از چه جنسی است؟  ی زمینه ب( ماده

 ج( عمل تعریق در گیاه نشانه چیست؟ 
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 در مورد انتقال مواد در عرض ریشه به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.  7

 الف( روش انتقال آب و مواد محلول در عرض ریشه چیست؟ 

الیه دارای این شود؟ چگونه این  مسیر آپوپالستی به درون گیاه می ب( کدام الیه در ریشه مانع از ورود مواد مضر

 ویژگی است؟ 
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 تنفسی به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.  در رابطه با دستگاه 8

 الف(  گازها در چه صورت می توانند بین شش ها و خون مبادله شوند؟ 

 ب( گرم کردن هوای ورودی از وظایف کدام بخش است؟ 
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 نوع بافت یا بافت های هر یک از موارد زیر را مشخص کنید.  9

 ها   ج( سرخرگب( سطح داخلی حفرات قلب                                      الف( الیه پیراشامه   
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 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.  12

 ی مویرگ کالفک چیست؟  ی غشای پایه الف( وظیفه

 های قوس هنله کجا قرار دارد؟ ب( قطورترین بخش

 ها جیست؟ سمزی در سفره ماهی و کوسهج( روش دفع مواد زائد و تنظیم فشار اُ

 د( در تشریح کلیه گوسفند در وسط لگنچه کدام منفذ مشاهده می شود؟ 

 ن( با توجه به شکل مقابل این سامانه دفعی در کدام موجود وجود دارد؟ 

 چیست؟ Aنقش سلول      

2 

 جای خالی را با کلمه های مناسب پر کنید.  11

 باشد.  و .................... می .................. الف( بیشترین نیتروژن مورد استفاده گیاهان

 آیند. ............. در می های گیاهی بر اساس تفاوت...............پروتوپالست و محیط اطراف، به حالت .............. یا ب( یاخته

 دارد. های دیگری مانند ............. و........... نیز وجود  افت آوندی عالوه بر آوندها یاختهج( در سامانه ب

 ها ضخیم است. ................. آن.... های کالنشیم دیواره د( یاخته
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 3از  2ی  صفحه
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 نمره 20جمع بارم : 
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 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.  12

 الف( کدام دریچه ی قلب در هنگام انقباض بطن از بازگشت خون به دهلیز چپ جلوگیری می کند؟ 

 کند؟ سینی کدام صدای قلب را ایجاد می ب( بسته شدن دریچه های

 در نوار قلبی نشانه چیست؟  QRSج( افزایش و کاهش ارتفاع 

1 

 با توجه به شکل مقابل درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید؟  13

 هایی با پروتوپالست زنده دارند. ای یاخته همانند بافت نرم آکنه Bو  Aالف( 

 شوند. همه ی انواع بن الد ها دیده می Dب( در قسمت 

 ایجاد شده است. Cدر اثر فعالیت بخش  Bهمانند  Aج( قسمت 

 یاخته های نرم آکنه ای دیده شود. Dد( ممکن نیست در بخش 

 

 

 

 

 

1 

 کدام گزینه به درستی بیان نشده است؟  14

 شود.  ای مغز دیده  می لپه ای مانند تک( در ریشه نهان دانگان دولپه 1

 هاست.  لپه ای ها بیشتر از تک ای دولپه ( ضخامت پوست در ریشه2

 شود.  ای دیده می دانگان دولپه در نهان( سرالدهای پسین 3

 ها قرار دارد. در جوانه ( سرالدهای نخستین ساقه عمدتا4ً
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 چند مورد نادرست است؟  15

 هاست.ها طوالنی تر از دهلیز الف( مدت استراحت بطن

 ثانیه است. 3/2دهلیزی بطنی  های دریچه بودن باز زمان ب( مدت 

 ثانیه است. 5/2های سینی  ج(مدت زمان باز بودن دریچه 

 ثانیه در حال پر شدن از خون هستند. 3/2ها  د( بطن 

 مورد3(4      (هیچ کدام3              مورد 4(2                       مورد2(1
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 3از  3ی  صفحه
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 د( درست     ج( نادرست          ب( نادرست        الف( نادرست 1

 ی( نادرست        و( نادرست           ه( درست          ن( نادرست       

 ج(  به هموگلوبین متصل می شود         د( همانند     ب(  شیردان             الف( کمتر                 2

 ی( کمتری       / آبکشی    ه( پلی ساکاریدی                          ( متانفریدی / مثانه     و( چوبین

 اکی /  فاقد آن: ملخکرم خ Bب( به ترتیب دارای اندام          سنگدان                      Bکبد و  Aالف(  3

 کبد و کلیه  –ج( اریتروپویتین        ب( برون رانی        الف( هم انتقالی / انتشار تسهیل شده        4

 ب( شبکه عصبی: در الیه ماهیچه ای و زیرمخاط        الف( بافت پوششی غده ای: در مخاط و زیر مخاط                  5

 بیرونی لوله گوارشروده بند: الیه  (ج

 آبکش پسین را به بیرون   –الف( بین اوند آبکش و چوب نخستین   /   چوب پسین را به داخل  6

 ب( پروتئین و انواعی از پلی ساکاریدهای غیر رشته ای                     ج( وجود فشار ریشه ای

 الف( انتقال از عرض غشا، آپوپالستی، سیمپالستی 7

: )سوبرین( هستند چوب پنبهخود دارای نواری از جنس  دیواره جانبییاخته های درون پوست در  – درون پوستب( 

 نوار کاسپاری

 الف(  در صورتی که محلول در آب باشند                ب(  شبکه وسیع از رگ هایی با دیواره نازک در بینی  8

 چربی هم باشد(ای )ممکنه بافت  لف( پوششی سنگفرشی و پیوندی رشتها 9

 ماهیچه صاف -پیوندی –فرشی ساده )اندوکارد(              ج( پوششی سنگفرشی  ب( پوششی سنگ

 های خوناب  الف( جلوگیری از خروج پروتئین 12

 قوس هنله انتهای بخش باال رویو  بخش پایین روی قوس هنلهب( ابتدای 

 کنند. ترشح می نمک بسیار غلیظ را به رودهدارند که محلول  ها غدد راست روده کلیهج( عالوه بر 

 د( منفذ میزنای

 کنند. می ها مایعات بدن را به کانال های دفعی هدایت ضربان این سلول –ا النارین( پ

 پالسمولیز -تورژسانس  –ب(  فشار اسمزی            الف( یون آمونیوم یا نیترات         11

 فیبر           د( نخستین –ج( پارانشیم)نرم آکنه ای( 

 ب( صدای دوم قلب  الف( دریچه دولختی)میترال(               12

 ج( بزرگ شدن قلب در اثر فشار خون مزمن یا تنگی دریچه ها / سکته قلبی

 د( غ             ج( ص                ب( غ                 الف( غ     13

 1گزینه  14

 2گزینه  15

 امضاء:   حمیدرضا زارعی نام و نام خانوادگی مصحح :  نمره20بارم :جمع 

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 12ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق

 پسرانه سرای دانش واحد حافظ دولتیغیر  دبیرستان
 97-98سال تحصيلی  سؤاالت پایان ترم نوبت دوم کليد

 زیست شناسینام درس: 

 حميدرضا زارعینام دبير: 

 03/1398/  18تاریخ امتحان: 

 / عصرصبح  08:30ساعت امتحان:

 دقیقه 80مدت امتحان: 
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