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 شماره سواالت بارم

 :دنیک مشخص را ریز هایرتعبا ینادرست ی یادرست 2 

 ⃝⃝⃝غ        ⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝ص                                 در بدن ما ورود آب به درون یاخته، در اثر اسمز، موجب ترکیدن یاخته نمی شود.الف( 

 ⃝⃝⃝غ        ⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝ص       .است ها حبابک یهوا در ژنیاکس غلظت از کمتر رودیم ها شش به قلب از که یخون ژنیاکس غلظتب(

 ⃝⃝⃝غ        ⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝ص                                                            دارد. هایچرب گوارشنقش مهمی در  صفرا، دیتول با صفرا ی سهیکج(

 ⃝⃝⃝غ        ⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝ص                                  .سازد یم را هادراتیکربوه یهمه گوارش یبرا ازین مورد میآنز ، ما گوارش دستگاهد(

 ⃝⃝⃝غ        ⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝ص                                                                      .استی سلول درون گوارش نوع از ی، درپارامس غذا گوارشن(

 ⃝⃝⃝غ        ⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝ص                                                          .شود یم رنگ زرد ، دیاکس ید کربن با تماس در  آهک آب محلولو( 

 ⃝⃝⃝غ        ⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝ص                        یاخته هایی با ویژگی بیگانه خواری و توانایی حرکت هستند. ،(ها)ماکروفاژخوارها درشت( ه

 ⃝⃝⃝غ        ⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝⃝ص                                                       در ملخ ، دستگاه گردش مواد نقشی در انتقال گازهای تنفسی ندارد.(ی
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 :دیکنرپ مناسبات کلم با را یخال یجاها 2

 مرطوب کردن هوا توسط ترشحات مخاطی برای .......................... ضرورت دارد.(الف

 د،  .............. نام دارد. کن یم شرکت اختهی یغشا ساخت در که یدیپیل  نیترفراوان (ب

 ویژگی کشسانی شش ها در ........................نقش مهمی دارد. ج(

 .دارند  ............................نقش  در این حالت این حرکات، متوقف شود  بنداره کی بهبرخورد ا بحرکات کرمی هنگامی که (د

 نامند.سازگان دربردارد، ...................................... میمنابع و سودهایی را که هر بوم ن(

 .شود یم گفته...................... ، دارند یکمتر نیپروتئکه  یی هانیپروتئ پویلبه ( و

   کند.کمک میهای درون دهان ه( آنزیم ................... بزاق، به از بین بردن باکتری

 در تنفس آرام و طبیعی ............................. نقش اصلی را برعهده دارد.( ی

2 

 ی:ا نهیگز چهار سواالت 1

 الف( هضم پروتئین ها و پلی ساکاریدها به ترتیب در ............... و .................. آغاز می شود.

  ⃝⃝⃝ دهان –روده باریک  -4                   ⃝⃝⃝ دهان –معده -3                          ⃝⃝⃝ روده باریک-معده -2                        ⃝⃝⃝معده   -دهان -1

 .باشندنمی................  شامل، دنشو یم انسان بزرگ یروده وارد که یمواد ، معمول طور بهب( 

   ⃝⃝⃝ مرده یها اختهی -4             ⃝⃝⃝ نشده جذب مواد -3           ⃝⃝⃝یگوارش یها رهیش ی مانده یباق -2                ⃝⃝⃝گلوکز یادیز مقدار -1

  .آورندیم وجود به را............. کی و دارند تعامل هم با گوناگون یها تیجمع سازگان، بوم هر درج(

 ⃝⃝⃝ بوم ستیز  -4                                      ⃝⃝⃝ عاجتما  -3                                  ⃝⃝⃝ نهگو -2                                ⃝⃝⃝ یتجمع -1

 د(سورفاکتانت باعث ................. کشش سطحی می شود و ................ شدن حبابک ها را تسهیل می کند.

 ⃝⃝⃝بسته–کاهش -4                        ⃝⃝⃝ بسته –افزایش  -3                     ⃝⃝⃝ باز –افزایش  -2                           ⃝⃝⃝باز  -کاهش -1
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سمه تعالیاب  

                              4آموزش وپرورش شهرستان مشهد ناحیه

 موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السالم

  1 واحد -دخترانه امام حسین )ع( دبیرستان 

 دهم رشته تجربی پایه   اولمون نوبت آز 

 دقیقه80مدت آزمون : 
 

   1400/ 10/ 25:    اریخت

 4 تعداد صفحات :

 15تعداد سوال: 

 .................: به عدد(نمره )نمره 

 ............................... به حروف:

 نام و نام خانوادگی :

 نام دبیر: 

 ساعت شروع:  

 1زیست شناسی نام درس : 

 



2 

 

 ید.سیبنو خود یپاسخنامه در و دیکن انتخاب پرانتز داخل از را مناسب یکلمه ریز جمالت در 2

 .هستند(  مخاط ریز - مخاط ی هیال)   شامل فقط کیبار روده یپرزها( الف

 مسطح ( است. –ب( ماهیچه دیافراگم در حالت انقباض ) گنبدی شکل 

  .شوند یم وارد(  خون به سپس یلنف یرگهایمو، لنف به وسپس یخون یرگهایمو) به ابتدا دهایپیل گوارش از حاصل مواد( ج

 د(مالتوز دی ساکاریدی است که از دو )فروکتوز، گلوکز( تشکیل می شود.

 دندار وجود( یا چهیماه هیال و مخاط ریز، مخاط و مخاط ریز) در یعصب یهااختهی یهاشبکه ،مخرج تا مری از گوارش لوله در( ن

  .ندنک یم میتنظ را آن تحرک و ترشح که

   .دارد دیاکسیدکربن حمل به نسبت ( یکمتر ی، شتریب)  سهم ،ژنیاکس حمل در نیهموگلوب( و

 .شود یم(   مصرف ، دیتول)   ATP  ، گلوکز شکستن با یسلول تنفس در(  ه

 ی( آنزیم ها مولکول های پروتئینی اند که سرعت واکنش را )کاهش ، افزایش ( می دهند.
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  حیات اشاره دارد؟ یها یژگیو  از کیکدام های زیر به عبارتکدام از هر 5/0

 :ادرار قیطر از یاضاف میسد دفع (الف 

 :اهیگ در گل لیتشک نیاول( ب
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  :دهد یم نشان را اختهی یغشا از مواد عبور روشدو  ریز یها شکل 1

                                                            

 

 ید.سیبنو را روش هر نامالف( 

 : 2:                                                              شکل  1شکل 

  ؟شود مصرف تواندمی ATP یانرژ ،ماده عبور یبرا شکل کدام درب(

 .ابدی یم( کاهش  – شیفزا ا)  اختهی یغشا سطح 1 شکل درج(

6 

 کند؟اشاره می انسان بدن هایبافتاز  نوع کدام به زیر یهایژگیو از کی هر 5/0

  :کند عمل یحرارت قیعا عنوانهب تواندیم(  الف

 :دارند یاندک ایاختهی نیب یفضا آن هایسلول( ب

7 

1شکل  2شکل    
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 اصطالحات زیر را تعریف کنید. 5/1

 الف(  ریزپرز: 

 :تیکب( مهندسی ژن

  دمی :ج(  حجم ذخیره

8 

  به سواالت زیر پاسخ دهید: 2

 کنند؟ ینم هیتجز را لوزالمعده خود لوزالمعده یقو یپروتئازها چرا( الف

 

 )ارادی و غیر اردی(با یکدیگر مقایسه کنید. عملکردنوع و  شکل ظاهریب(انواع بافت های ماهیچه ای را از نظر 
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 :دیده پاسخ ریز سواالت به انسان تنفس دستگاه با رابطه در 75/2

   کربن دی اکسید چه نام دارد؟و آب بیترک یبرا ازین مورد میآنزدر گویچه قرمز ( الف

 رد؟یگ یم صورت یمرکزعصب کدام توسط دم زمان مدت میتنظ(  ب

 (مورد دو) کند؟یم کمک نهیس یقفسه حجم کاهش به هاچهیماه کدام انقباض قیعم بازدم در ج(

 

 های نای را بنویسید. )دو مورد(شکل بودن غضروف cاهمیت  د(

 

 ظرفیت حیاتی شامل کدام حجم های تنفسی می باشد؟ و(

 چه  اهمیتی دارد؟ دو مورد را بنویسید. در شش ها ، وجود حجم باقی مانده  ی(
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 نمره20جمع کل: 

 موفق باشید.

 نقش هر یک از اندامک های سلولی زیر را بنویسید: 5/0

 الف( میتوکندری) راکیزه(:

 ب( کافنده تن ) لیزوزوم(:
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 دهد. ی معده را نشان میشکل زیر بخشی از دیواره 75/1

 شود؟ چرا؟تواند منجر به کم خونی ها میالف( با ذکر شماره مشخص کنید که برداشتن کدام سلول

 

 ها است؟ای محافظتی در معده حاصل ترشحات کدام سلولی ژلهب( الیه

 ج(سلول های معده ، کدام هورمون را به خون ترشح می کنند؟  

12 

 در رابطه با تنوع گوارش و تنفس در جانداران به سواالت زیر پاسخ دهید: 5/1

 دارد؟نام چه دار الف( بخش عقبی معده در پرندگان دانه

 گیرد؟ی گاو صورت میب( گوارش میکروبی در کدام بخش معده

 ی گوارشی دارد؟ج( کدام جاندار حفره

 گیرد؟گوارش ملخ صورت مید( جذب مواد در کدام بخش از لوله

 م( وجود چه ساختاری در پرندگان باعث شده تا کارایی تنفس آنها نسبت به پستانداران افزایش یابد؟

 چه نوعی است؟ن(تنفس کرم خاکی از 
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 توضیح دهید. شوند؟ یم دیشد وزن کمبود دچار اکیسل به مبتال افراد چرا 5/0
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 بخش های مشخص شده در شکل زیر را نام گذاری کنید. 5/0

 : 1بخش 

 :2بخش 

15 

 

1 

2 

 

1 
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2از  1صفحه   

   1400/ 10/ 25خ:    اریت    بسمه تعالی نام و نام خانوادگی:

 1زیست شناسی  نام درس : کالس :

   2 واحد -امام حسین )ع( دبیرستان دخترانه 

 8  ساعت شروع:    

 دقیقه  80مدت آزمون :      نام دبیر: 

 

 بارم پاسخنامه شماره
 ( درستندرست              نا درست             ج( نادرست              د(  درست              ب(الف(  1

  ( درستی( درست           ه        ( نادرست    و

3.5 

 بازدمب( فسفولیپید                     ج(                     تبادل گازهاالف(  2

                خدمات بوم سازگان( ن                                            مخلوط کنندگید( 

 لیزوزیم( ه      LDLچگال یا های کم( لیپوپروتئینو

 دیافراگم( ی 

3 

 1.5 1د( گزینه  3ج( گزینه                             1ب( گزینه                     3الف( گزینه  3

4 

 های لنفی و سپس به خونمسطح                     ج( مویرگب(                    الیه مخاطیالف( 

 و( بیشتری ای                    د(گلوکز                      ن( زیرمخاط و الیه ماهیچه

 ه( تولید                   ی( افزایش

0.5 

 1 هموستازی                         ب( نموالف(  5

6 
 آندوسیتوزب(                    :انتشار تسهیل شده2: آندوسیتوز و شکل 1شکل الف( 

 ج( کاهش

0.5 

 0.5 الف( بافت چربی                        ب( بافت پوششی 7
 های پوششی پرز، ریز پرز گویند.ی سلولبه غشای چین خوردهالف(  8

شود مهندسی به روشی که باعث انتقال صفت یا صفاتی از یک جاندار به جاندارارن دیگر میب( 

 گویند.ژنتیک می

توان با یک دم عمیق وارد ی دمی مقدار هوایی است که پس از یک دم معمولی میحجم ذخیرهج( 

 شش ها کرد.

1.5 

-پروتئازهای لوزالمعده در خود لوزالمعده غیرفعال هستند و زمانی که وارد روده باریک میالف(  9

 شوند.شوند فعال می
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2از  2صفحه   

   1400/ 10/  25خ:   اریت بسمه تعالی و نام خانوادگی: نام

 نام درس : کالس :

   2 واحد -امام حسین )ع( دبیرستان دخترانه 

   ساعت شروع: 

 دقیقه    مدت آزمون :  نام دبیر: 

 ب( 

 صاف یقلب (مخطط) یاسکلت

 ای استوانه سلولهای

 شکل

 ای استوانه سلولهای

 منشعب

 شکل یدوک سلولهای

 در) ارادی معموال

 (ارادی غیر انعکاس

 غیرارادی غیرارادی

 
 

 الف( آنزیم انیدرازکربنیک                      ب( پل مغزی 10

 های شکمیای داخلی و ماهیچههای بین دندهج( ماهیچه

 د(مجرای نای را همیشه باز نگه میدارد و حرکت لقمه های غذا در مری با مانعی روبرو نمی شود.

 و( حجم ذخیره دمی، حجم جاری، حجم ذخیره بازدمی

 ی( حبابک ها همیشه باز بمانند و تبادل گازها در فاصله ی بین دو تنفس امکان پذیر باشد.

0.5 

 انواع آنزیم ها را برای تجزیه مواد داردب(                         تولید انرژیالف(  11

 

1 

را ترشح  فاکتور داخلی معدهسلولهای شماره یک که سلول های کناری هستند، این سلولها الف(  12

برای تولید  12کند. ویتامین ب در روده باریک کمک می 12کنند که به جذب ویتامین ب می

 12های کناری تخریب شوند ویتامین ب اگر یاخته گویچه های قرمز در مغز استخوان ضروری است.

 شود.شوند. به همین دلیل فرد به کم خونی دچار میهای قرمز ساخته نمیشود و گویچهجذب نمی

 های ترشح کننده ماده مخاطیهای پوششی سطحی در معده و سلولب( سلول

 ج( گاسترین

1 

 سنگدان                      ب(سیرابی                                  ج( هیدرالف(  13

 پوستید( معده                         م( کیسه های هوادار                         ن( تنفس 

2 

شوند و ریزپرزها و حتی پرزها های روده تخریب میدر بیماری سلیاک بر اثر پروتئین گلوتن یاخته 14

 یابد.روند. در نتیجه سطح جذب مواد کاهش میاز بین می

 

  ایهای حبابکی                       ب( نایژک مبادلهالف( کیسه 15
 

 نمره 20جمع کل: 

  .موفق باشید


