
 به نام خدا

 

 صفحه 3سئواالت در 

 (1)زيست شناسي ئواالت درس س
 اول( نوبت) 1395ماه دي  –رشته تجربي متوسطه دوم پایه دهم

 انم پدر:                                                                                                                     انم وانم خانوادگي:   

  2/10/1395 :آزمون  تاريخ

 )نوبت اول(دي ماه   

             1395-96سال تحصيلي  
 صبح 8ساعت شروع  

   دقيقه 70 : مدت

 رديف
 نمره دل آرام گیرد به ياد خدا

    غ   ص                                    /25هرمورد صحیح              :   مشخص كنید  صحیح يا غلط بودن عبارات زير را با زدن عالمت  الف
                                                                                                                        ن                                                    مستقیماً از گلوکز تامین می شود.                                                                 انرژی فرایندهای یاخته ای )سلولی(  -1

     ن                                                                                         کوچک ترین واحد حیات است که اغلب ویژگی های حیات را دارد.          )سلول( یاخته -2

   ص                                     قلب نگار )الکتروکاردیوگراف( سیستول دهلیزی و نیم دیگر این موج دیاستول کامل قلبی است. الکترو در Pنیمی از موج  -3

     غ       های دارای ریز پرزفراوان، ساخته می شوند. یاختهدر روده باریک، همه موادی که در از بین بردن اثر اسیدی کیموس معده نقش دارند، توسط  -4

1 

                                                                                               /25هرمورد صحیح  : ها را مشخص كنید سمت راست با يكي از موارد ستون چپ ارتباط منطقي دارد آناعمال انجام شده در هر يك از  ب

 كیلومیكرون ها-1مويرگ های منفذدار                         -( الف     4)       

 كنترل شديد ورود و خروج مواد-2         مويرگ های ناپیوسته             -(  ب       5)     

 بدون غشا پايه-3                           لنفي مويرگ های -(  ج       1)     

 غدد درون ريز-4              مويرگ های پیوسته            -(  د      2)      

 جريان توده ای زياد-5                                                                           

1 

                                                                                                             /25هرمورد صحیح                                                                                                               :  سئواالت كوتاه پاسخ  ج

 تقسیم شدن            . )کدام ویژگی یاخته(اساس رشد و نمو را فراهم می کنددر ............................  (سلول) یاختهتوانایی  -1

  لیزوزوم         آنزيم های تجزيه كننده موجود در ياخته های پانكراس در اندامك ................................. ذخیره شده اند. -2

 صفحات بینابینی......... ایجاد می شود.                                         ..........................های ماهیچه ای قلب از طریق......................ارتباط بین یاخته  -3

                                    حسی       رسال و دم را متوقف می کند.از ماهیچه صاف دیواره نایژه و نایژک ها پیامی توسط یاخته های عصبی)نرون(........... به مرکز بصل النخاع ا -4

1 

 /25هرمورد صحیح                                                                      .به سئواالت زير پاسخ دهید پروانه مونارک  رابطه با در  1

 عدم سازش با محیط  .................مهاجرت این پروانه در ارتباط با کدام ویژگی حیات است؟ علت -الف

                        نور خورشید  محرک و جهت دهنده این مهاجرت چیست؟........................-ب

 )نورون(عصبی  در جهت یابی نقش دارند؟..................... (سلول)کدام یاخته ها -ج

 جاندار    .............. ؟در سطوح سازمان یابی حیات، در کدام سطح قرار می گیرد-د

 نایدیسیاین جانور به چه روشی تنفس می کند؟.........................     -ه

25/1 

 میكروبیوم ها و جانداران ديگر توجهي ندارد.به ارتباط بین  در باره میكروبیوم چیست؟.................. جزءنگرنقطه ضعف علم  -الف 2

 جمعیت ...................قرار مي گیرد؟....... حیات سطحها در كدام میكروبیوم در سطوح سازمان يابي حیات،  -ب

5/ 

 مورد4 ( را مقايسه كنید؟اگزوسیتوز) برون راني ( وآندوسیتوز) درون بری 3

 هردو نیاز به مصرف انرژی و یا با تشکیل کیسه چه و...-2       مواد درشت در سلول نقش دارند.هر دو باعث ترابری -1 مورد شباهت:2

 و.. ERدر درون بری اندامک های همانند لیزوزوم و ... ولی در برون رانی گلژی و -2 درون بری باعث ورود مواد به یاخته ولی برون رانی بالعکس  -1مورد تفاوت:2

1 

 :رقابت برای محل اتصال.......... رقابت ندارد؟ (CO2) كربن دی اكسید رقابت دارد ولي باO2 ا اكسیژن  ب  (CO)كربن مونوكسید چرا 4

 ود.متصل مي شچون محل اتصال كربن مونوكسیدكربن به هموگلوبین همان محلي است كه اكسیژن به آن متصل مي شود )گروه هم( ولي كربن دی اكسید به گلوبین 

5/ 

  زیرا در شرایط سرماخوردگی راه موثری برای بیرون راندن عوامل خارجی است. مي كنیم؟......................سرفه چرا هنگام سرماخوردگي  5

 

5/ 
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  را بنويسید. انسان بدندرون  HDLنقش  دوبا توجه به طرح مقابل   6

1- 

2- 

1   

 /25هرمورد صحیح                                                                                به سئواالت زير پاسخ دهید.              هیدر رابطه با  در  7

  انتشار از تمام سطح بدناین جانور به چه روشی تنفس می کند؟.........................   -الف

 ند.مغذی  تمام سلول ها قادر به جذب مواد  ؟..................چگونه جذب مي شوندمواد مغذی  -ب

   بیگانه خواری )فاگوسیتوز( ؟.......................مواد مغذی به چه روشي جذب مي شوند -ج

75/ 

 نمره دارد()نوشتن فرمول : سانتي متر است 180كیلوگرم وزن دارد و اندازه قدش  170( قهرمان وزنه برداری)بهداد سلیمي  8

 توده بدني( او را به دست آوريد؟ نمايه)  BMI-الف 

 ؟ توضیح دهیداين فرد در كدام گروه قرار مي گیرد -ب

 

1 

      عدد 6    ................؟لوله گوارش چند عدد است( بنداره)تعداد اسفنگترهای -الف  9

 آروغ )خروج گازها از معده( -2              ورود غذا یا بلع -1 مورد 4چه موقع اين بنداره ها از حالت انقباض خارج مي شوند؟ -ب

                       استفراغ-4                                                              ریفالکس -3

25/1 

؟     در شكل مقابل سیاهرگ و سرخرگ را مشخص كرده و دو  10

 الف             ادعای خود بیاوريد.دلیل برای برای اثبات 

 ب          سیاهرگ -.....ب-2    سرخرگ الف..........  -1

                           قطر كمترديواره با سرخرگ ديواره قطورتر دارند و سیاهرگ  -1لیل:د

سرخرگ ديواره قابل ارتجاع و محكم ولي سیاهرگ ارتجاع پذيری ندارد و -2      

 ديواره آن شل تر است.

 سیاهرگ بسته و خالي از خون  .......................ي كه با ؟ عالمت سئوال مشخص شده چیست؟به نظر شما قسمت -ب

5/1 

 در تشريح قلب: 11

  سوراخ ابتدايي 2در ابتدای سرخرگ آئورت محل خروجي سرخرگ های اكلیلي )كرونری( كجاست؟................  -الف

 سیاهرگ 7چند سیاهرگ به قلب وارد مي شود؟.............................  -ب

 اپي كاردبافت چربي احاطه كننده قلب در كدام اليه قرار دارد؟......................  -ج

 تخوانگان فیبریاسدر قاعده دريچه قلبي در اتصال با میوكارد چه ساختاری قابل مشاهده است؟..........................   -د

1 

رای دلیلی ب او چه ".اگر يا تكه نان مدتي در دهان بماند مزه شیريني حس مي شود "(:ببخشید می فرمایند)احسان موحدی می گوید  12

 ؟این گفته دارد

 

5/ 

 ندارد؟برای درمان کم خونی فایده ای 𝑩𝟏𝟐ويتامین شده است، خوردن قرص  كم خونيچرا شخصی که دچار آسیب معده و به دنبال آن  13
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 نمره صفحه سوم    نام و نام خانوادگي: 1395ديماه  رشته تجربيپایه دهم  1 درس زيست شناسي  سئواالت رديف
د شنیده مي شود، چه دلیلي براي این گفته وجو ضعیف ترگفته مي شود؛ هر چه در قلب خون بیشتري وجود داشته باشد، صداي قلب  14

 دارد؟

5/ 

 /25هرمورد صحیح                                               به سئواالت زير پاسخ دهید.در پرندگان  كیسه های هواداردر مورد   15

 عقبيكیسه های هوايي هوای دمي ابتدا به كیسه وارد مي شود؟................    -الف

 پمپ فشار مثبت ساز و كار تهويه ای در شش ها از كدام نوع است؟......................  -ب

 دمچه موقع تمام كیسه ها پر از هوا مي شوند؟.............................  -ج

 /25استخوان های بازو دو طرف گردن وو  /25 در تمام حفره عمومياين كیسه ها در كجا قرار دارند؟.................... -د

25/1 

 ید.سئواالت زير پاسخ ده در منحنی الکترو قلب نگار )الکتروکاردیوگراف( روبرو به  16

  R ,S بین. با كدام بخش منحني مي تواندتطابق داشته باشد؟...صدای اول قلب  -الف

 Tدر نزديك انتهای موج در كدام نقطه تمام دريچه های قلبي بسته اند؟................... -ب

 افزايش يا كاهش فاصله اشكال در بافت هادی چه تاثیری در اين منحني دارد؟.......-ج

 اعصاب هم حس )سمپاتیك( چه تاثیری بر روی شكل منحني دارند؟................-د

و ضربان قلب را افزايش و تعداد منحني در تحريك اين اعصاب باعث افزايش برون ده قلبي 

 دقیق را افزايش مي دهد.

1 

  ادامه به شكل قطعه قطعهو در  ابتدا حلقه های كامل غضروف در نايژه ها به چه شكل های ديده مي شود؟............-الف 17

 پوستي در دوزيستان ساده ترين ساختار تنفسي در مهره داران كدام ساختار تنفسي است؟.............-ب

  پوست  ها خون تیره به خون روشن تبديل مي شود؟..................... كدام بخش از بدن كرمدر -ج

1 

 در شكل روبرو هر يك از قسمت های مشخص شده را نامگذاری كنید؟-لفا 18

       1-                                                          2-                                            

 آن را بنويسید؟ يك عملدستگاه عصبي روده ای را مشخص كنید و -ب

    شماره ............

 عمل:
 

1 

19 

19 
 روبرو به سئواالت زير پاسخ دهید. اسپیروگرامدر مورد 

 بار4...  در شروع این فرد چند بار تنفس عادی انجام داده است؟ -الف

 لیتر 3 است؟....... چقدرهوای ذخیره دمی میزان -ب

 لیتر 5/2 میزان هوای ذخیره بازدمی چقدر است؟....... -ج

 بستن بینی با گرهن این شخص کدام نکته را رعایت نکرده است؟........... -د

 

 

1 

  سرگروه های محترم سالم و عرض ادب به دلیل كمبود وقت نتوانستم شكل ها را فتوشاپ كنم و نوشته های اضافي را حذف كنم. 
  نكوخو-باشیدپیروز  
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