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 آرامش خاطر پاسخ دهید.ل به خدا وتوکّ با سؤاالت زیررابه دقت بخوانید و  ضمن خیرمقدم به دانش آموزان وداوطلبان عزیز،
 :نام و نام خانوادگی

  
 نمره با عدد : 
                                      :                                                       نمره با حروف

 بارم سؤاالت ردیف

 رستی عبارتهاي زیر رامشخص نماییددرستی یا ناد 1

 .شودخون از طریق سرخرگ وابران به کالفک کپسول بومن وارد میالف)

 شود.گیرد و مانع رشد آن می،پروتوپالست را دربر میدیواره نخستین مانند قالبی ب)

 .اي حاصل فعالیت سرالد نخستین استهایی با قطر زیاد در برخی نهاندانگان تک لپهها و ریشهتشکیل ساقه ج)

 .ها است )انتقال آپوپالستی،حرکت مواد از پروتوپالست یک یاخته به یاخته مجاور از راه پالسمودسمد

 

1 

 اهمیت غشاي پایه را بنویسید.لف)ا 2

 

 دو آنزیم موجود در بزاق را نام ببرید.ب)

 گیرد را نام ببرید. صورت میATP)دوراه انتقال مواد از غشا که با صرف انرژي ج

 

5/1 

 به کدام ویژگی موجودات زنده است. هریک از موارد زیر مربوط 3

 گیاه به سمت نورالف)خم شدن ساقه

 تشکیل گل در گیاهب)

 دفع سدیم اضافی از طریق ادرارج)

 موهاي سفید خرس قطبید)

1 

 .هارا بنویسیددو ویژگی مهم ششالف) 4

 

 ظرفیت حیاتی را تعریف کنید.ب)
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 فشار خون را تعریف کنید.الف) 5

 

 دونیروي مؤثر در تبادل مواد بین مویرگ و مایع میان بافتی را نام ببرید.ب)

 

 ،کدام مواد مغذي الزم است؟استخوانهاي قرمز در مغز ج)براي تولید گویچه

5/0 
 

5/0 
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 جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید. 6

 است.پرده شفافی از جنس ................اطراف هر کلیه را احاطه کرده الف)

 )صفرادر دفع برخی مواد مانند............و...............اضافی نقش دارد.ب

 ترین گردش خون بسته در...............وجود دارد.سادهج)

 .باشندهاي ریشه گیاه هویج،حاوي مقدار فراوانی..............میها در یاختهدیسه رنگد)

 شود.هاي...........ایجاد میهاي جوان از تمایز یاختهه)تار کشنده در ریشه

 اي از اثر هوازدگی................است.ن ، نمونهها در اثر تغییرات متناوب یخ زدن و ذوب شدو)خردشدن سنگ

 وگیاه سویا با باکتري...............همزیستی دارند. ز)گیاه گونرا با باکتري..................

25/2 

 براي هریک از موارد زیر یک نقش بنویسید. 7

 هاگرده ب)هاي سفید                                                                         گویچه الف)

 هاهاي خوناب                                                                        د)لوزهگلوبولینج) 

1 

 

 

  

 .بنویسیدها در کجا قرار دارند و اهمیت آنها را ت پودوسیالف) 8

 

 .مزه را بنویسیدب) دومورد از عواض دیابت بی

 

 را بنویسید. طرز تشکیل اورهج)
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 .شود را نام ببریدهاي گیاهی که باعث کاهش تبخیر آب میدو تغییر دیواره در یاختهالف) 9

 

 بنویسید.نقش دارند را گیاهی هاي اي که در استحکام اندامدونوع بافت زمینهب)

 

 پیراپوست را تعریف کنید.ج)

 

5/0 

 

5/0 
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 وجود گیاخاك درخاك چه اهمیتی دارد؟(دومورد) 10

 

5/0 

 .هریک از سازگاري هاي زیر در گیاهان چه اهمیتی دارد 11

 اي گیاهان آبزي.الف)وجود فاصله بین سلول هاي بافت زمینه

 

 ب)وجود ترکیبات پلی ساکارید در کریچه.

 

 

5/0 

 

5/0 

 هاي نگهبان روزنه را درحالت تورژسانس بنویسید.علت افزایش طول یاخته 12

 

 

1 

 ؟دهنددر چه شرایطی گیاهان تعریق انجام میالف) 13

 

 ؟شوداي ها چه تفاوتی دیده میاي ها و دو لپهي تک لپهدربرش عرضی ساقهب)

 

 خاك افزوده می شود؟ه همراه کود هاي شیمیایی به ج)کدام یک از انواع کود ها ب
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 .هاي قرمز بنویسیدعلت هریک از موارد زیر را درمورد گویچه 14

 الف)فاقد هسته و اندامک هستند.

 اند.ب)در دوطرف فرو رفته

1 

 

 نوع مویرگ را مشخص کنید و براي هر کدام یک مثال بزنید. هاي زیردر شکل 15
 
 
 
 
 
 
 
  

5/1 

 

 یاخته هاي زیر مربوط به کدام نوع  بافت زمینه اي است؟هر یک از  16

 

 

 

 

       

                 )3)                          (2)                            (1(  

.
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 »موفق و سربلند باشید«                                                                                                                                                                           



 

 Biamoz.com | بیاموز
 بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

 

| جزوه |  پایان ترم | فصل به فصل | نمونه سواالت   | شامل انواع
   و ... | طرح جابر |  طرح درس|  گام به گام  | ویدئوهای آموزشی

 
 

 

 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام
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