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 باسمه تعالی

 مدیریت آموزش و پرورش شهرستان الهیجان

پایه و رشته : زیست شناسی دهم امتحان درس:

دقیقه 100 مدت امتحان:

98/  10/  7 تاریخ امتحان:

شعبه کالس :

 نیمسال اول

98-99سال تحصیلی : 

نام :

 نام خانوادگی:

1نام مدرسه : غیردولتی یاسین 

امضاء                             :نمره تجدید نظر  امضاء            نمره با حروف:                     نمره با عدد : 

 ردیف سواالت بارم

در این سوال 20 عبارت قرار داده شده است. درستی یا نادرستی هر یک را مشخص نمایید. برای هر پاسخ  5

نمره لحاظ می شود. 25/0صحیح 
  ]       [ اشاره نمود. خاکفرسایش وزیستیتنوعکاهشاز پیامدهای جنگل زایی ، می توان به (1

 ]       [سوخت فسیلی همانند سوخت زیستی، از جانداران ایجاد می گردد.  (2

 ]       [است.  هابیماریدرمان وتشخیصبرایپزشکی شخصی روشی نوین برای  (3

 ]       [است.شدهتشکیلاندامچندهر فرد بالفاصله از سطحی باالتر است که از،  حیاتیابیسازمانسطوحدر (4

 ]       در انسان ، مری طویل تر از نای است. [(5

 ]       [شودمیترشحهواستمجاورکهسطحیدرفعالسطحعامل (6

 ]       [استبستهخوننبوددررخالف سرخرگ ها بها درونی شش گوسفند دهانۀ سیاهرگساختارهایدر بررسی (7

 ]       [ شودمیوارداکلیلیسیاهرگ وزیرینزبرین،هایراست،سیاهرگدهلیزبه وششیسیاهرگچهارچپ،دهلیزبه (8

 ]       ، سبب گوارش پروتئین می گردد. [ مرغتخمسفیدۀپروتئینو   پپسینوژن مخلوطی از آنزیم (9

10) ATP استفاده نکند. روشی از انتقال مواد که ترکیبات را خالف شیب غلظت جابجا می کند ممکن است از]       [ 

 ]       [ شود.می، سبب ایجاد رنگ زرد  رنگشیریآهکآبدرونبهاکسیددیکربندمیدن (11

 ]       [ .یابدمیادامهباالسمتبه وشودمیشروعآنهاپایینقسمتازهابطنانقباض (12

 ]       [ .کنند نمیبندی طبقهحبابک،درون های یاختهجزءِرا  خوارهادرشت (13

 ]       [  حبابک بخشی از مجرای تنفسی است که ماده مخاطی و مژک و غضروف ندارد.(14

 ]       [ است.دقیقهدرلیترپنجحدود، هم اکنون  بدون خودتان درقلبیدهبرونمیانگین (15

 ]       [ شوندمیفعّالباریکرودۀدرونمعدههایپروتئاز (16

 ]       [ .استکربوهیدراتگرمیکازشدهتولیدانرژیبرابردو حدودگلیسریدتریگرمیکازشدهتولیدانرژی (17

 ]       [ رسم می شود.  هابطنانقباضپایانازپیشاندکی Tدر نوار قلب انسان سالم موج  (18

 ]       [ .گرددبرنمیقلببهگوارشلولۀازهاییبخشخونِبدن،دیگرهایاندامبرخالف (19

]       [ بیش از یک نوع هورمون جانوری وجود دارد که از کلسترول ساخته شده است. (20

1 

.نمره لحاظ می شود 25/0صحیح برای هر پاسخ جای خالی قرار داده شده است.   در این سوال 20 5

 .داردنام......... .............. شود،میدیگرجاندارانبهجانداریکازصفاتییاصفتانتقالباعث کهیروش (1

 .استزندگیازدیگریمرحلۀبهایمرحلهازعبورمعنیبه..................(2

3)...................... .  .استیاختهبرایانرژیتأمینآنکار وغشادارددو.......

. ...............انسان دردر (4  .شودمیانجامباریکرودۀاصلی درجذب واستاندکجذبمعده، و.....

. ................ درتنفسمرکز (5  .کندتنظیمرادمزمانمدتتواندمی..............

دارند.   ای ...................... سازوکار تهویه انسان  دوزیستان برخالف (6

2 



.  انقباضپایان  هنگامکه طوالنی تر  است  قلب اوّلصدای (7  شنیده می شود.  ....................

8) .  . داردنقشدهان درونهایباکتریبردنبینازدرکهاستآنزیمی ،...................

. ثانیه طول می کشد. (9 هر دیاستول بطن چپ  ...............  

10
) .......... . ازانواعیتولیددرگیاهاندرشدهساخته.......

 .رودمیکاربههاپارچه

. غذایی،رژیمهایلیپیدترینفراوان (11  .هستند............................

هوایی که تبادل گاز دارد و به ظرفیت حیاتی تعلق ندارد ..................... است. (12  

13
.  روشبااکسیددیکربن واکسیژن ( می کنند.  عبورغشاازانتشار ..................

 

. بسیار زود گذر است. انقباض در یک دوره قلبی  (14 ...................... 

در شبکه هادی قلب انسان گره کوچکتر .......................................... نامیده می شود. (15  

16
. خون ...........( ند. )باید کامال صحیح پر شود(...... را به دهلیز چپ وارد می کدر انسان چهار ................................
.قرارحشرات  نایدیس.............. ......... درتنفسیمنافذ (17

 دارند

18
غده ترشحی در الیه ............ نای واقع شده است. (  

19
در جانور دارای پیش معده ، جذب غذا در ............ رخ می دهد. (  

20
)4  جانوری با معده 

. بار از  در سیرابی عبور می کنند. )تعداد(قسمتی ، مواد غذایی برای گوارش نهایی ........

.نمره لحاظ می شود 25/0برای هر پاسخ صحیح با عبارتی کلیدی تعریف نمایید.  2

 :  رانیبرون (1

 :  چگالکملیپوپروتئین (2

  :گرفتگیگاز (3

 دمی:ذخیرۀحجم (4

 : کوررودۀ (5

 : شامهبرون (6

: ریفالکس (7

: قلبیدهبرون (8

3 

نمره لحاظ می شود.  25/0ترکیب مذکور توسط چه سلولی ترشح می شود . برای هر پاسخ صحیح  1

 :( کلریدریک اسید 4                       : ین( سکرت3                             : ( سورفاکتانت2                      (پپسینوژن : 1

4 

میلی لیتر باشد. حجم هوایی که تبادل گاز ندارد ...................... است.  اگر حجم تنفسی در دقیقه فردی 5000 1 5 

5/1 در ارتباط با هریک از بیماری های زیر با کلمات صحیح و کلیدی ، عبارت را تکمیل نمایید.  
1 . در قلب می گردد. هایحفرهمیانیدیوارۀنشدن( کامل  قلب انسان سبب شنیده شدن .........................................

. . جذبسلیاک ، سطحبیماری( در2  مواد در معده انسان ، کاهش .........................

. مبتال می شود. 3  (اگر معده انسان برداشته شود فرد به کم خونی ناشی از کمبود ....................

. ایجاد گردد.  نوع( دیابت4  دو می تواند در اثر ..................................

. ایجاد می گردد. ازبیشذخیرۀچرب در اثر ( کبد5  اندازۀ .................................

بهبنابراین واستساخته نشدهکافیمقداربه........................................... آمده اند،دنیابهزودهنگامکهنوزادانیازبعضی( در6

 .می کشندنفسزحمت
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تصااویر چااه چیاازی را نشااان ماای   کااه هاار بنویسااید  تصاااویر را نامگااذاری کنیااد. فقااط درون کااادر    3

 .نمره لحاظ می شود 25/0برای هر پاسخ صحیح دهد. مثال الزم نیست. 

7 

5/1  نمره لحاظ می شود. 25/0تکمیل نمایید. برای هر پاسخ صحیح متن زیر را با کلمات صحیح  

شبببا  و...................... آنالیببب تبببنی دارد. داخلببب الیببب سببب آندیبببوار واسببب ای اهیچببب انبببما  قلببب 

. نبببا  الیببب یببب  . نیببب کببب اسببب قلببب الیببب ..................... یبببان الیببب  اسببب ......................... ................................

.  قلبب دیببوار  الیبب  تببنی بینونبب  شببود.نا یببم   بب   سبب  پوششبب بافبب اسبب  و ا .........................

.  وفنش    شم  اس .تشکی .....................
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