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 امضاء مدیر یامهر محل                                                                                                             االتؤس               

بارم
 

 : کنید تعیین را زیر عبارات درستی 1

 .است سازگان بوم خدمات زنده، موجود های سود و منابع( الف

 .دارد قرار سست پیوندی بافت الیه یک گوارش لوله پوششی بافت زیر در( ب

 .میکند مبادله را تنفسی های گاز آهن داشتن با که است ساکاریدی پلی هموگلوبین( پ

 .است قلب سکته اثر بر QRS منحنی ارتفاع کاهش( ت

 .است کالفک نفرون، در مویرگی ی شبکه دومین( ث

 .است گیاهی های سلول در آب دادن دست از همان پالسمولیز( ج

 .است گیاه در شده جذب فسفر و نیتروژن شامل هوموس( چ

57/1 

 . دهید قرار خالی جای در را مناسب عبارات 2

 .است.........مانند محیط به پاسخ( الف

 .است...........دم به گاو معده بخش ترین نزدیک( ب

 .باشد می.............سورفاکتانت دیگر نام( پ

 .شود می انجام..........هورمون ی وسیله به قرمز ی گویچه تولید تنظیم( ت

 .گویند.............را کلیه های هرم بین ی فاصله( ث

 .باشد می.............آکنه سخت دیگر نام( ج

 .است............شکل به آب خروج شامل تعریق( چ

57/1 

 7/0 .کنید تعریف را ایستایی هم 3

 1 .بنویسید را آن مشخصات و برده نام را لیپوپروتئین انواع 4

 7/0 چیست؟ صفرا 7

 7/0 .کنید تعریف را نایدیسی تنفس 6

 1 .کنید تعریف را بسته و باز خون گردش 5

 1 .بنویسید را خون انعقاد مکانیسم 8

 57/0 .ببرید نام را مویرگ انواع 9

 57/0 .ببرید نام شود؟ می انجام روش چند به ها سیاهرگ در خون جریان 10

 7/0 .کنید توصیف را قلب اول صدای 11

 7/1 .دهید توضیح دلخواه به را یکی و برده نام را نفریدی انواع 12

 2از  1صفحه ی 

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

  دهم تجربی و رشته: قطعم

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

 ............................... :داوطلبشماره 

 صفحه 2: سؤال صفحهتعداد 

 

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 تهران 12اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

                                                                                            

 شناسیزیست نام درس:

  آقای میرهمایونی:نام دبیر

 09/03/1397 :امتحان تاریخ

 / عصرصبح  8  :ساعت امتحان

 دقیقه 80 : امتحانمدت 
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 نمره 20جمع بارم : 
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 محل مهر یا امضاء مدیر                                                                                                 سؤاالت           ادامه ی          

بارم
 

 57/0 .ببرید نام را ادرار آلی مواد 13

 57/0 .بنویسید آب تنظیم در را آلدوسترون نقش 14

 7/0 .کنید تعریف را پالسمودسم 17

 7/0 ؟چیست ساز آوند الد بن 16

 1 .کنید تعریف را شدن ای ژله و شدن چوبی 15

 1 .دهید شرح را غار در هایی روزنه 18

 7/0 چیست؟ سیمپالستی مسیر 19

 1 .بنویسید را پرورده ی شیره حرکت 20

 1 ؟چیست ریزوبیوم 21

 .نام گذاری کنید 22

                  

2 

 2از  2صفحه ی 
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                                                                                         محل مهر یا امضاء مدیر                                                         راهنمای تصحیح ردیف

 ث(نادرست    ج(درست    چ(نادرست   الف( درست    ب(درست    پ(نادرست    ت(درست  1

2 
 پ(عامل سطح فعال                    ب(سیرابی            الف( خم شدن ساقه به سمت نور 

 چ(مایع                    ج( اسکلرانشیم               ث(ستون کلیه               ت( اریتروپویتین 

 ثابت نگه داشتن محیط درونی بدن 3

 4 LDL کلسترول زیاد پروتئین کم- HDL کلسترول کم و پروتئین زیاد دارد. 

 کربنات، کلسترول و فسفولیپید لسیتین است. های صفراوی، بی ترکیبی از نمک 7 

 شود. هم مرتبط به خارج از بدن باز می های به تنفس مخصوص حشرات که در آن لوله 6

ما در گردش خون بسته خون درون کند ا های بدن پمپ می مایعی به نام همولنف را به حفره در گردش خون باز قلب 5

 شود. ها جریان دارد و از آن خارج نمی رگ

با آسیب دیدن بافت و گرده آنزیم پروترومبیناز ترشح شده که پروترومبین را به ترومبین تبدیل کرده و این ماده  8

 ی قرمز لخته را به وجود می آورد. کرده که همراه گویچهل به فیبرین فیبرینوژن را تبدی

 .مویرگ پیوسته، مویرگ منفظ دار و مویرگ ناپیوسته 9

 .تلمبه ماهیچه اسکلتی، دریچه النه کبوتری، فشار مکشی قفسه سینه 10

 صدای قوی، گنگ و طوالنی ست. مربوط به بسته شدن دریچه دو لختی و سه لختی 11

 هاست و از طریق منفظ دفعی به خارج بدن راه دارد. ای از کانال و متانفریدی که پروتونفریدی شبکهپروتونفریدی  12

 اوره، کراتنین، اوریک اسید 13

 شود. شود، در نتیجه آب هم بازجذب می بر کلیه بازجذب سدیم را باعث می با اثر 14

 های گیاهی است. ای بین یاخته های میان یاخته کانال 17

 .های آوندی چوب و آبکش است منشا بافت 16

15 
ین دیواره با جذب آب متورم ای شدن یعنی پکت ای به نام لیگنین پر شود. ژله ن یعنی دیواره آوند چوبی با مادهچوبی شد

 ای شود. و ژله

 آید. وجود میک در آن به مناطقی در پوستک برگ گیاه خرزهره ضخیم شده و روزنه های غار مانندی همراه با کر 18

 رود. یاخته مجاور از راه پالسمودسم میمسیری که در آن مواد از پروتوپالست یک یاخته به  19

 مرحله یک: بارگیری آبکشی  20

 مرحله دو: اضافه شدن آب از آوند چوب به آوند آبکش 

 مرحله سه: ایجاد جریان توده ای 

 مرحله چهار: باربرداری آبکشی

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی                 

 تهران 12ه اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطق               

 /پسرانهدخترانه دولتیغیر  دبیرستان

 96-97سال تحصیلی  دومسؤاالت پایان ترم نوبت  کلید       

 زیست شناسینام درس: 

 آقای میرهمایونی نام دبیر:

    09/03/97: تاریخ امتحان

 / عصرصبح 8 ساعت امتحان:

 دقیقه 80 امتحان:مدت 
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 .باشد در ریشه گیاهان پروانه واران می کننده نیتروژن که تثبیتهای  باکتری 21
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 امضاء:   فخرالدین میرهمایونی نام و نام خانوادگی مصحح :  02 جمع بارم :
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