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 شماره سواالت بارم

 :دنیک مشخص را ریز هایرتعبا ینادرست ی یادرست 5/1 

      ⃝غ                                                                     ی سازش با محیط است.دهندهی گیاه به سمت نور نشانخم شدن ساقهالف( 

           ⃝ ص              از دستگاه عصبی خودمختار فعالیت کند. تواند مستقلمی ی گوارشدر لوله ایی عصبی رودهشبکهب(

      ⃝ غ                                                   های دیگر روپوست، سبزینه )کلروپالست( دارند.های نگهبان روزنه مانند یاختهیاخته(ج

                                                       ⃝ غ                                     سرخرگ ها با داشتن فضای داخلی وسیع ، می توانند بیشتر حجم خون را در خود جای دهند. د(

          ⃝ ص                                      مل سطح فعال ) سورفاکتانت( در سطحی که مجاور هواست ، ترشح می شود.      اع  (ن

    ⃝ غ                     .                        شوندبا انتشار ساده از طریق شش ها دفع می  ر سخت پوستان، مواد دفعی نیتروژن دارد(و
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 :دیکنرپ مناسبات کلم با را یخال یجاها 2/5

 ....................... تشکیل شده است.بوم سازگان......زیست بوم از چند (الف

 روند.شوند و پرزها و حتی ریزپرزها از بین میهای روده تخریب مییاخته ....گلوتن( در بیماری سلیاک بر اثر پروتئین ....ب

 کند................ در دهان به گوارش نشاسته کمک میآمیالز.آنزیم .... (ج

 تبدیل می کند. ........نترومبیرا به ........ .....پروترومبینآنزیمی ترشح می کنند که این آنزیم ...(گرده های آسیب دیده د

 ...آغاز می شود...............کپسول بومن(فرآیند تشکیل ادرار در ....ن

 .نقش دارد..........فشار اسمزی خونو(آلبومین نوعی پروتئین خوناب است که درحفظ .....

 است. ...............................ایفشار ریشه...... ینشانه شود و انجام می روزنه های آبیاز  تعریق (ه

 سازد.. را می..چوب پنبهو به سمت خارج .... ......پارانشیمبه سمت داخل ... چوب پنبه ساز کامبیوم ( ی
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 ی:ا نهیگز چهار سواالت 2

 ای چوبی شده است؟ های اسکلرانشیمی، به علت تشکیل چه مادهی سلولوارهدی(الف

 ⃝پکتین-4                              ⃝ کوتین -3                             ⃝ لیگنین -2                                 ⃝ سوبرین -1

 به ترتیب از راست به چپ کدام است ؟ (خون دهلیز و بطن در قلب ماهی ب

 ⃝ تیره –تیره  -4                   ⃝روشن  –تیره  -3                   ⃝روشن –روشن  -2                         ⃝تیره  -روشن -1

 ی هستند؟یتج(ماهیچه های دیواره مثانه و بنداره خارجی میزراه ، هنگام خروج ادرار به ترتیب در چه وضع

 ⃝انبساط -انبساط  -4              ⃝انقباض  –انقباض  -3                 ⃝انقباض –انبساط  -2                   ⃝انبساط -اضانقب -1

 د( کدام پرده ، اطراف شش ها را احاطه کرده است؟

 ⃝صفاق -4                             ⃝آبشامه  -3                                    ⃝جنب  -2                              ⃝دیافراگم  -1

3 

سمه تعالیاب  

                              4آموزش وپرورش شهرستان مشهد ناحیه

 موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السالم

  2 واحد -دخترانه امام حسین )ع( دبیرستان 

 دهم رشته تجربی پایه   دومنوبت مون آز 

 دقیقه70مدت آزمون : 
 

   1401/ 03/ 12:    اریخت

 4 تعداد صفحات :

 21تعداد سوال: 

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

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

 نام و نام خانوادگی :

 نام دبیر: 

 ساعت شروع:  

 1زیست شناسی نام درس : 
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 زیر آن خط بکشید. و دیکن انتخاب پرانتز داخل از را مناسب یکلمه ریز جمالت در 2

 اگزوسیتوز( جذب کنند. –ز آندوسیتوهای بزرگ را با فرایندی به نام )توانند ذرهها میبعضی یاخته( الف

 ( است.بیشتر -های کالژن از بافت پیوندی سست )کمتر در بافت پیوندی متراکم، میزان رشتهب( 

 کند.ها( کمک میپروتئین – هاچربیریزد و به گوارش )صفرا به دوازدهه می( ج

 حشرات ( تنفس پوستی نیز وجود دارد. –دوزیستان  ( در )د

 ( به فضای بین یاخته ها وارد می شود. همولنف –، ) خون سامانه گردشی باز دارندورانی که ( درجانن

 .ند(یافت می شو جگر -پیوسته در )کلیهو(مویرگ های نا

 های غیر چوبی مانند برگ استوار بماند.شود اندامهای گیاهی سبب میها در بافتپالسمولیز ( یاخته – تورژسانسحالت ) (ه

باربرداری آبکشی(  –بارگیری آبکشی ) عمل نیا به. شوندیم آبکش هایاختهی وارد فعال انتقال با منبع محل در یآل مواد ( ی

 گویند.می
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های پرچگال زیاد بودن لیپوپروتئینپرچگال، زیرا  چرا؟ ؟(LDL)بهتر هستند یا کم چگال (HDL) های پرچگاللیپوپروتئین 5/0

 دهد.ها را کاهش میی سرخرگنسبت به کم چگال، احتمال رسوب کلسترول در دیواره
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 های سینیدریچه ؟هستندبسته  کدام دریچه های قلب  ( در هنگام شنیدن صدای دوم قلبالف 5/0

 

 پیام انقباض دهلیزهامربوط به فعالیت الکتریکی کدام بخش قلب است ؟در نوار قلب ،   P( ثبت موج ب
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کبد و طحال و مغز در دوران جنینی یاخته های خونی در کدام اندام ها ساخته می شوند ؟ دو مورد ذکر کنید. 5/0

 استخوان
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75/

0 

 در مورد هورمون ها به سواالت پاسخ دهید :

 گذارد.  محل اثر: روی مغز استخوان اثر می هورمون اریتروپویتین  را بنویسید؟ نقش و محل اثرالف(

 دهد.های قرمز را افزایش میسرعت تولید گویچه نقش:

 

  یهورمون ضدادرار کدام هورمون در تنطیم آب توسط کلیه ها نقش دارد، نام ببرید؟ب(
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 به سواالت زیر در مورد گردش خون در کلیه پاسخ دهید: 1

در کپسول بومن، الف( شبکه اول مویرگی در کدام بخش گردیزه) نفرون( واقع شده است و چه نامیده می شود؟

 شود.کالفک نامیده می

 

 سرخرگ وابران کدام رگ خون می گیرد؟( شبکه دوم مویرگی از ب

 ایشبکه مویرگی دور لوله؟نقش داردج( کدام شبکه مویرگی کلیه ، در فرآیند ترشح 
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 به سواالت زیر پاسخ دهید:شکل روبرو با توجه به  5/0

 لوله پیچ خورده نزدیک وجود دارند؟در کدام بخش گردیزه ) نفرون (الف(این یاخته ها 

 بازجذب تشکیل ادرار نقش دارند؟ از این یاخته ها در کدام مرحلهب( 
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هایی هستند که از سطح آب بیرون زده اند و با ریشه، ریشه شش ؟دارد چه اهمیتی برای درختان حراشش ریشه چیست و  5/0

 .شوندها به علت کمبود اکسیژن میجذب اکسیژن مانع از مرگ ریشه
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 در رابطه با گیاهان به سواالت زیر پاسخ دهید: 75/1

 و کاروتنوئیدهاآنتوسیانین  آنتی اکسیدان )پاداکسنده( در گیاهان را نام ببرید. ترکیباتالف( دو نمونه از 

 کند.کالهک از مریستم نزدیک به نوک ریشه محافظت می -1 ب( نقش کالهک ریشه را بنویسید. )دو مورد(

کند که سبب لزج شدن سطح آن و در نتیجه نفوذ آسان ریشه به خاک کالهک ترکیبات پلی ساکاریدی ترشح می -2

 شود.می

 نویسید.بهای گیاه خرزهره برای سازش با محیط گرم و خشک را نمونه از سازگاریج( دو 

 های غار مانند و دارای کرکهایی در فرورفتگیها، روزنهضخیم در یرگپوستک 

 کامبیوم آوندساز گیرد؟های محیطی قرار میبا کندن پوست درخت، کدام بخش از تنه درخت در برابر آسیبد( 
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 با توجه به مشخصات گفته شده، نام سلول گیاهی را بنویسید. 1

 تراکئیدب( سلول دوکی شکل آوند چوبی:                 تار کشندهالف(:  سلول تمایز یافته روپوستی در ریشه: 

  اسکلرئید(  سلول کوتاه اسکلرانشیمی: د      سلول همراهج(سلول کمک کننده به آوند آبکش در ترابری شیره پرورده: 
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 در مورد بهبود خاک به سواالت زیر پاسخ دهید: 75/0

را در سطح  بتثهای میونبارهای منفی، با داشتن گیاخاک  از فواید )گیاخاک( هوموس یک مورد را بنویسید. الف(

همچنین باعث اسفنجی شدن خاک و شود. گیاخاک ها میخود نگه میدارد و در نتیجه مانع از شست و شوی این یون

  شود.نفوذ آسان ریشه می

تواند موجب کند و همچنین میخاک را تخریب میبافت ب( یکی از معایب استفاده از کودهای شیمیایی را بنویسید. 

 مرگ و میر جانوران آبزی شود.

 م در گیاهتجمع آلومینیو های اسیدی چیست؟ج( علت آبی رنگ شدن گیاه گل ادریسی در خاک
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 به سواالت زیر پاسخ دهید: 1

 نقش دارند را نام ببرید. هاهای نگهبان که در باز و بسته شدن روزنهسلول ساختارالف( دو عامل در 

های نگهبان روزنه قرار دارد و مانع ی یاختهکه مانند کمربندی دور دیوارههای سلولزی آرایش شعاعی رشته-1

های نگهبان، که باعث می شود دیواره اختالف ضخامت در دیواره یاخته -2      ها می شود.گسترش عرضی این یاخته

 شود.بیشتر منبسط می در هنگام تورژسانس پشتی به علت ضخامت کمتر،

 آندودرم های معبر در کدام الیه از ریشه قرار دارند؟ب( سلول

 با حشره خواری کند؟گیاه توبره واش چگونه نیتروژن مورد نیاز خود را تامین میج( 
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 فسفات ی معدنی به دلیل اتصال به مواد معدنی خاک برای گیاهان غیر قابل دسترس است؟الف(کدام ماده 5/0

تار  های دارایای از ریشه ها و یا ریشهگیاهان شبکه این مشکل چه راهکاری دارند؟ )یک مورد(ب( گیاهان برای رفع 

 (ایقارچ ریشهها )همزیستی با قارچدهد. و کشنده بیشتر ایجاد می کنند که جذب فسفر را افزایش می
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 با توجه به جابجایی آب و مواد محلول در مسیرهای کوتاه و بلند به سواالت پاسخ دهید : 75/0

 کاسپارینوار  مت سوال را در شکل نامگذاری کنید.بخش مشخص شده با عال (الف 

 کدامیکدرانتقال آب و مواد محلول به سلول های آندودرم  (ب

  غیرممکن است ؟از مسیرهای شماره گذاری شده   

 ، آپوپالستی2مسیر  نام این مسیر را بنویسید. 

 

 عامل اصلی انتقال شیره خام در آوند های چوبی (ج

 مکش حاصل از تعرق ) در مسیرهای بلند( چیست؟ 
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 این ویژگی چه اهمیتی برای گیاه دارد؟تب بیشتر از بافت آوند آبکش است.مرای چوبی شده به مقدار بافت آوند چوبی در ساقه 5/0

به گردش درآمدن آب در گیاه از مواد ساخته شده بیشتر است. برای نقش عمده گیاه توانایی غذاسازی را دارد بنابراین بخش 

 گیاه به آوندهای چوبی بیشتر از آوندهای آبکشی نیاز دارد. شود. بنابراین آب در گیاه، حجم زیادی از آب تبخیر می
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1مسير   

2مسير   

 ؟



5 
 

                          نمره20جمع کل:                                                                                                                                                                                                      

 موفق باشيد.دختران گلم                                                                                                                                                                                           

 های مقابل مربوط به برش عرضی ریشه است:شکل 5/0

 شکل ب الف( کدامیک مربوط به یک گیاه دولپه است؟

 ب( برای پاسخ خود یک دلیل بیاورید.

 ریشهدر  ت در دولپه از تک لپه بیشتر است.پوسمقدار ریشه در 

 ای قرار دارند و ستاره شکلچوبی در مرکز ریشه و به دولپه آوندهای 

  آبکشی بین بازوهای این ستاره قرار دارد. آوندهای

 19 

 ، به سواالت زیر پاسخ دهید: با توجه به تشریح کلیه گوسفند 5/0

این منفد لگنچه را به چه بخشی الف(پس از ایجاد برش در بخش محدب کلیه در وسط لگنچه منفذی مشاهده می شود ، 

 میزنایمرتبط می کند؟

 شود.شود و از لگنچه به میزنای وارد میهای جمع کننده وارد لگنچه میادرار تولید شده از لوله ب( نقش لگنچه چیست؟
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 پیوسته بودن مویرگ های مغز چه مزیتی دارد؟ 5/0

سیژن  و گلوکز اندام فقط به اکهایی مثل مغز ورود مواد باید به شدت کنترل شود تا هرماده ای وارد یا خارج نشود. این اندامر د

 های آن از نوع پیوسته است.نیاز دارد بنابراین مویرگ
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شکل الف

 

شکل ب

 


