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 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید:

 تبدیل کنند که آلودگی ندارد.....................  وشند سلولز را به گیاهان سرشار از سلولزند ،زیست شناسان می ک -الف

 در زیر سلول های بافت پوششی ........................ وجود دارد. -ب

 بخش های مختلف لوله گوارش را ماهیچه های حلقوی بنام ...................... از هم جدا می کند. -ج

 معده به روش .................. جذب می شود داخلی عاملهمراه با  12B ویتامین  -د

دستگاه گوارش های فعالیت که از بعضی سلولهای دیواره معده ترشح می شودهمراه با دستگاه عصبی در تنظیم  ..................  هورمون-ه

 .نقش دارد.

 را به قسمت باال و جلو می راند در عمل دم ماهیچه های ........................... منقبض شده و دنده ها -و

 ساده ترین آبششها در ....................... دیده می شود. -ز

 .است گرفته قرار....................... بنام  یا سهیک درون که یا ماهیچه است یاندام قلب، -ح
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 :ه و زیر قسمت غلط خط کشیده و صحیح آن را در جلو عبارت بنویسیددررا مشخص ک موارد غلط عبارات زیر از

 .باشد یمن کسانی اتیح مختلف سطوح در مرکب و دهیچیپ یها سامانه یها یژگیو -الف

 کنندگانِ آن بستگی دارد. تجزیهمیزان خدمات هر بوم سازگان به میزان  -ب

 .ردیگیم صورت یمیآنز گوارش از قبل ،یکروبیم گوارش عمل رکننده،نشخوا ریغ خواراناهیگ در -ج

 جذب کلسیم و آهن در روده از طریق انتشار صورت می گیرد. -د

 آهنگ تنفس را افزایش می دهد. بصل النخاعبا اثر بر مرکز تنفس در  افزایش کربن دی اکسید خون-ه

 شش هستند.دارای از بی مهرگان  نرم تنانی مانندحلزون و لیسه -و

  )اکلیلی( قلب با هم یکی شده و به صورت سیاهرگ به دهلیز راست متصل می شوند.رگ های کرونری-ز

 مانع از برگشت خون  از سرخرگ ششی به بطن چپ می شود. سینیدریچه  -ح
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 دهید:در مقابل عبارت مرتبط قرار از اصطالحات زیر پیدا کرده و  کلمه مناسب را 

  شیردان -بافت پیوندی سست  -هم انتقالي  –اليه مخاطي  –انتقال فعال 

 ظرفیت تنفسي  –نايديس  -زير مخاط    –هوای مرده  –پرده جنب  –سکرتین 

 مپ فشار منفيپ – بطن چپ –گردش خون ششي  -پمپ فشار مثبت  

 ورود قند گلوکز از روده به سلولهای پرز روده –الف 

 .گهای خوني و اعصاب درلوله گوارش استمحل ورود ر -ب

 موجب افزايش ترشح بیکربنات از پانکراس مي شود. -ج

 است. دوزيستاننوعي ساز و کار تهويه هوا در  -د

 باعث تصفیه خون  مي شود. -ه

 .دهای بدن قرار مي گیراخته انشعابات پاياني آن در کنار تمام ي -و

 باعث آسان شدن حرکات ششها مي شود -ز

 در آن آنزيم های گوارشي وارد عمل مي شود -ح
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 دوم صفحه                                                                 97ديماه                                    دهم هيپا( 1) يشناس ستيز
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 نامه بنویسید.در سواالت چهارگزینه ای زیر صحیح ترین گزینه را انتخاب کرده و در پاسخ 

 (تنوع جانداران در کدام یک از سطوح سازمان یابی حیات نسبت به بقیه کمتر است؟1

 الف(اجتماع               ب(زیست بوم             ج(زیست کره             د(جمعیت

 (کدام یک فاقد غضروف می باشد؟2

 یژک                  د(نایژه اصلیج(نا     الف(نای                  ب(نایژه                 

 ؟ندارد(کدام اندام در کرم خاکی وجود 3

 الف(معده                 ب(روده                     ج(مری                     د(سنگدان

 (کدام یک از رگ های زیر حاوی خون روشن است؟4

 ب(بزرگ سیاهرگ زبرین            ج(سیاهرگ ششی         د(سرخرگ ششی    الف(بزرگ سیاهرگ زیرین       

1 

5 

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید:
 منظور از هم ايستايي چیست؟ –الف 

 

 مهندسي ژن چیست؟ -ب

 

 ..دیکن انیب را يلیفس یها سوخت به نسبت يستزي ليیگازو یها تيمز از مورد دو -ب

 

 ی تشکیل شده است؟از چه مواد غشای پايه -ج

 

 را مشخص کنید. دهانو  رودهنوع بافت پوششي موجود در  -د

 

 نقش صفرا را در گوارش غذا بیان کنیددو -ه

 

 در ملخ چیست؟روده نقش  -و

 سورفاکتانت ) عامل سطح فعال( از چه سلولهايي ترشح مي شود و نفش آن چیست؟ -ز

 

 منظور از حجم هوای ذخیره دمي چیست؟ -ح
 

 گره شبکه هادی قلب را نام ببريد.دو  -ت
 

 در الکتروکارديوگرام نشانه چیست؟ دو مورد ذکر کنید  QRSافزايش ارتفاع موج  -ی
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  قسمت های مشخص شده را در شکل نامگذاری کنید.

 الف(......................

 ب(........................

 ج(........................
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 ومس صفحه                                                 97 ماهيد             رشته علوم تجربي دهم هيپا( 1) يشناس تسيز

 دولتي عالمه نام و نام خانوادگي :                                             شماره صندلي:                                    دبیرستان غیر
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 در رابطه با بافت پیوندی ته سواالت زير پاسخ دهید:

 از انواع رشته های پروتئیني موجود در اين بافت کدام يک در استحکام نقش دارد؟-الف

 مقاومت کدام نوع بافت درمقابل کشش بیشتر است؟ -ب

 کدام يک از ا نواع آن نقش  ضربه گیری دارد؟ -ج
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 د؟یده پاسخ ريز سواالت به چانوران گوارش دستگاه مورد در

 کند؟ يم جذب بدن سطح از را غذا و بوده گوارش تگاهدس فاقد جانور امدک -الف

 رد؟یگ يم صورت گوارش دستگاه قسمت کدام در ملخ در ييغذا مواد جذب -ب

 دارند؟ قرار اسب گوارش دستگاه از يبخش چه در ها کروبیم -ج

 ملخ -4    عقاب -3       کبوتر -2     م خاکيرک -1     است؟ دان نهیچ فاقد ريز جانوران از کي کدام -د

1 
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 نوع تنفس را در هريک از جانوران زير مشخص کنید: -

 الک پشت آبي -ملخ                                                       -

 الرو قورباغه -                                                   پالناريا -
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 اگر در دستگاه زيرکه ظرف ها حاوی برم تیمول بلو است به آرامي عمل دم و بازدم  انجام بدهیم.

 ابتدا در کدام ظرف تغییر رنگ مشاهده مي شود؟ –الف 

 جه تغییر  رنگي مشاهده مي شود؟ -ب

 

 علت تغییر رنگ چیست؟ -ج

 

 

1 
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 زير پاسخ دهید در ارتباط با گوارش و جذب مواد غذايي به سواالت

 دو آنزيم که در گوارش پروتئین ها نقش دارد را نام ببريد. -الف

 اختالل در عملکرد صفرا موجب سوءجذب کدام گروه از ويتامین ها مي شود؟ -ب

 .دیده حیتوض روده در را دهایپیل جذب نحوه
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در اسپیروگرام )دم نگاره ( روبرو قسمتهای مشخص  -الف 

 امگذاری کنیدشده را ن

 الف(.......................

 ب( ........................

 ج( ........................

 د( ........................

 
 

 را مجاسبه کنید )با ذکر فرمول( ویبار نفس بکشد حجم تنفسي  12اين فرد اگر در هر ديقه  -ب 
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 «  فرجي  -موفق باشید» 
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