
 شماره صندلي :              كالس :                             تعالي   باسمه.................................................                                                      نام :

     تاريخ امتحان :                                             .............................. نام خانوادگي :

 دقيقه  80مدت امتحان :             ......................................... نام پدر :

 (1: )  صفحه        2تعداد صفحات : دهم                 پايه     زيستامتحان درس                             ه :آموزشگا
 

 در جاهاي خالي عبارات مناسب بنويسيد. رديف

 ميزان خدمات هر بوم سازگان به ميزان ........................... آن بستگي دارد. -الف

 شوند. هاي حلقوي به نام ........................... از هم جدا مي هاي مختلف لوله گوارش توسط ماهيچه بخش -ب

 در سيستم تنفسي ........................... نيازي به همكاري دستگاه گردش خون نيست. -ج

 بارم

1 75/0 

 هاي زير را بنويسيد. درست يا غلط بودن عبارت 2

 شتر جانداران هم ايستايي )هومئوستازي( دارند.بي -الف

 گيرد. به همراه عامل داخلي معده از طريق انتقال فعال صورت مي 12Bجذب ويتامين  -ب

 يد هم دارند.وئنها عالوه بر سبزينه، كاروت يسهدسبز  -ج

 هاي كليه در حقيقت انشعاباتي از بخش مركزي است. ستون -د

1 

 نيد.گزينه درست را انتخاب ك 3

 ليستين نوعي ........................... است كه در تركيب ........................... وجود دارد. -الف

 شيره لوازالمعده -( ليپيد4 صفرا -( پروتئين3 صفرا -( ليپيد2 شيره لوزالمعده -( پروتئين1

هااي دياواره    ان جنيني از ........................... سلولعامل سطح فعال )سورفاكتانت( در ........................... دور -ب

 شود. هاي هوايي ترشح مي كيسه

 برخي -( اواخر4 همه -( اوايل3 همه -( اواخر2 برخي -( اوايل1

 ته ........................... ...... ديواره نخستين مانع رشد ياخديواره پسين ...................... -ج

 شود نمي -( برخالف4 شود مي -( برخالف3 شود نمي -( همانند2 شود مي -( همانند1

 كند. مينكدام يك از ناف كليه عبور  -د

 ( ميزراه4 ( اعصاب3 ( رگ لنفي2 ( رگ خوني1
 

1 

 تعريف كنيد. 4

 جانداران تراژن: -الف

 حجم هواي جاري: -ب

1 

 شود؟ فعال مي شود و چگونه پيش ساز پروتئازهاي معده چه ناميده مي 5

 

 

75/0 

 هاي عصبي وجود دارد؟ )نام ببريد( تههاي دستگاه گوارش ياخ يك از اليه در كدام 6

 

 

5/0 

 

 

 نمره تجديدنظر :  نمره با عدد :

 در صورت داشتن اعتراض :

  نمره با عدد :  

  نمره با حروف :  نمره با حروف :

 :نام و امضاي دبير         نام و امضاي دبير :

 2 ادامه سؤاالت در صفحه



 ( 2: )  صفحه   ....................             نوبت ..............            سال .........                ادامه سؤاالت درس ..................................       پايه
 

 ها را بنويسيد؟ هاي قلب را نام برده و محل قرارگيري آن دريچه 7

 

1 

 ون را در شكل مقابل كامل كنيد.روند انعقاد خ 8

 

 

 

 

 

1 

 تين به موارد زير پاسخ دهيد.يوپوردر مورد هورمون اريت 9

 محل ترشح آن: -الف

 كند؟ اين هورمون روي كدام اندام اثر مي -ب

 

75/0 

 كند را نام ببريد. ها كمك مي عواملي كه به جريان خون در سياهرگ 10

 

75/0 

 توجه به نمودار الكترو قلب نگاره به سئواالت زير پاسخ دهيد:با  11

 مربوط به چه فعاليتي است؟ Pالف( موج 

 كند؟ نمودار چه تغييري مي ب( هنگام انفاركتوس

 شود؟ )روي نمودار مشخص كنيد؟( ج( صداي اول و صداي دوم قلب در كدام ناحيه شنيده مي

1 

 شود؟ عي ادرار چرا و چگونه ايجاد مياوره به عنوان فراوان ترين ماده دف 12

 

1 

 با توجه به شكل پاسخ دهيد. 13

 الف( اين شكل مر بوط به ........................... است.

 هاي خواسته شده روي شكل را نامگذاري كنيد. ب( بخش

1 

 شش ريشه چيست و چه اهميتي دارد؟ -الف 14

 

 واد آلي هستند؟ در گياهان چه نقشي دارند؟كوتين و چوب پنبه از كدام گروه از م -ب

 

1 

 كند؟ هايي را توليد مي تهشود و چه ياخ ساز در كجا تشكيل ميبن الد چوب پنبه  15

 

 

75/0 

 

 نمره تجديدنظر :  نمره با عدد :

 در صورت داشتن اعتراض :

  نمره با عدد :  

  نمره با حروف :  نمره با حروف :

 نام و امضاي دبير:         نام و امضاي دبير :

 هايآسيبديدهههاوگردبافت

 پروترومبين

 3 حهادامه سؤاالت در صف

 

 

 

 

1 

2 

3 



 تعالي                              شماره صندلي :              كالس :  باسمه.................................................                                                     نام : 

                                                 ..............................نام خانوادگي : 

 دقيقه  80حان : مدت امت           .........................................نام پدر : 

 (3: )  صفحه        3دهم               تعداد صفحات :   
 

 بين دو سلول گياهي حداكثر از چند اليه تشكيل شده است؟ديواره  -الف رديف

 دارد؟ب( ديواره مشترك دو سلول چه نام 

 تر است؟ ها نزديك ج( كدام ديواره به پروتوپالست سلول

 

 بارم

16 75/0 

 مورد را نام ببريد؟ 2ترين تغييرات تركيب شيميايي ديواره ياخته گياهي  از مهم 17

 

5/0 

 اي را بنويسيد؟ نحوه ايجاد فشار ريشه 18

 
 

1 

 دهند؟ جام ميهاي زير در چرخه نيتروژن چه عملي ان هر كدام از باكتري 19

 باكتري هاي آمونياك ساز:-باكتري هاي تثبيت كننده :                                             ب -الف

 

1 

 هاي آندودرم چيست؟ تهيده مهم وجود نوار كاسپاري در ياخالف( دو فا 20

 

 هاي گياهان براي كاهش تعرق را بنويسيد؟ مورد از سازش 2ب( 

 

 هاي تمايز يافته روپوستي ساقه را نام ببريد؟ تهاخج( دو مورد از ي

 

5/1 

 بارم ها فعاليت رديف

 دهد؟ چرا گوجه فرنگي در ابتدا سبز رنگ و با گذشت زمان تغيير رنگ مي 1

 

5/0 

 باشد. اشكال زير مربوط به برش عرضي ريشه گياه مي 2

 اي است؟ چرا؟ )يك دليل( كداميك مربوط به گياه دو لپه

 

 

5/0 

 هاي قرمز در دو طرف، حالت فرو رفته دارد؟ الف( چرا غشاء گويچه 3

 

 هاي قرمز چه اهميتي دارد؟ ب( محصور بودن هموگلوبين در غشاي گويچه

 

1 

 موفق باشيد

 

 

 

 

تاريخ امتحان : 

پايهزيستامتحان درس ه :آموزشگا



 

 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

https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/ششم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/پنجم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/چهارم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/سوم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/دوم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/اول/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هفتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هشتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/نهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/یازدهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/یازدهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دوازدهم-متوسطه/
https://t.me/biamozcom
https://t.me/biamozgp
https://www.instagram.com/biamozcom/

