
 ( نمره5/1) نوع مولکول زیستی قراردارد؟4هر کدام از مولکول های زیر ، در زیر مجموعه ی کدام (1

 ًطبستِ(کلسترٍل     ج(    ةDNA(الف

 تری گلیسریذ( آًسین      ٍ( ضکر      ُ (د

 

 ( نمره1)توضیحات زیر در مورد کدام اندامک یاخته است؟(2

 .در اًرشی زایی یبختِ ًقص دارد ٍ دارای دٍ غطب است  (الف

 .سبختبر کیسِ ای کِ درٍى آى ، آًسین ّبیی ثرای تجسیِ هَاد ٍجَد دارد(ة

 .یک جفت استَاًِ عوَد ثرّن کِ در تقسین یبختِ ای ًقص دارد(ج

 .در پرٍتئیي سبزی ًقص دارد(د

 

 ( نمره1: )به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید(3

 .است........................................ ٍ آًسین ...................................... آًسین ّبی هَجَد در ثساق ضبهل آًسین  (الف

 .تطکیل هی ضَد...........................................ٍ...................................... در دّبى ،هبدُ هخبطی لس ترکیت (ة

 ؟ثسرگتریي غذُ ترضح کٌٌذُ ثساق کذام است (ج

 

 (نمره1)در غده های معده ، انواعی از یاخته ها و جود دارد هر کدام از یاخته های زیر در تولید چه نوع موادی نقش دارند؟ (4

 (هَرد2)یبختِ ّبی اصلی (الف

 (هَرد2)یبختِ ّبی کٌبری (ة

 

 (نمره1)به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید(5

  در دٍازدِّ ًقص دارًذ کذام است؟ریس ضذى چرثی ّبدٍعبهلی کِ در - 

 (ة     (الف

 ضجکِ ای از یبختِ ّبی عصجی در کذام الیِ ّبی لَلِ گَارش ٍجَد دارد؟-

 (ة     (الف

 

 (نمره1: )پاسخ کوتاه دهید(6

 .ثبفت پَضطی هجبری ّبدی در دستگبُ تٌفس از ایي ًَع است  (الف

 .آًسیوی در گَیچِ ّبی قرهس کِ هَجت ترکیت کرثي دی اکسیذ ٍ آة هی ضَد(ة

 علت هسوَهیت در یک اتبق در ٌّگبم سَخت ًبقص زغبل چیست؟(ج

 ثیطتریي هقذار کرثي دی اکسیذ ثِ چِ صَرت در خَى حول هی ضَد؟ (د

 

 

 هْر دثیرستبى

 11/3/1401:تاریخ اهتحاى  باسوه تعالی   زیست شناسی   :سؤاالت اهتحانی درس 

 دقیقه75:                     اداره کل آهوزش و پرورش استاى قن         زهاى پاسخگویی  دهن : پایه 

 استاد حسینی :    نام دبیر4         هذیریت آهوزش و پرورش ناحیه     تجربی :رشته 

 16:         تعذاد سوالدبیرستان غیر دولتی ارمغان دانش:                 نام و نام خانوادگی 

 3:تعذاد صفحه  1400-1401سال تحصیلی      :کذ آزهوى 

 اهضای دبیر :   باحروف:   نوره با عذد :  تاریخ تصحیح
 

 



 (نمره1.)پاسخ کوتاه دهید(7

 در ثبزدّن عویق ، چِ عَاهلی ثِ کبّش حجن قفسِ سیٌِ کوک هی کٌذ؟(الف 

1        )2) 

 .است.............................ٍ در سیبّرگ ششی.......................... ًَع خَى در سرخرگ ششی (ة

 

 (نمره5/1)پاسخ کوتاه دهید(8

 دریچِ ای کِ ثیي دّلیسراست ٍ ثطي راست قراردارد؟(الف

 خَى سیبّرگ اکلیلی ثِ کجب هی ریسد؟(ة

 . عول کٌذیک تَدُ ی یبختِ ای ٍاحذعبهلی کِ هَجت هی شَد قلت ثِ صَرت  (ج

 علت صذای دٍم قلت ؟(د

 دّلیسی؟- هحل گرُ سیٌَسی  (ُ

 هذت زهبى استراحت ثطي ّب در یک چرحِ ضرثبى قلت؟  (ٍ

 

 (نمره5/1.)پاسخ کوتاه دهید(9

 .است..........................................................................ٍظیفِ اصلی لٌف (الف

 .است ........................................هَیرگ ّب در کجذ ٍ هغس قرهس استخَاى از ًَع هَیرگ ّبی  (ة

 .احسبس هی شَد....................... تغییر حجن سرخرگ ّب ثِ صَرت هَجی در طَل سرخرگ ّب پیش هی رٍد ثِ صَرت (ج

 .هی شَد......................................  افسایش فشبر درٍى سیبّرگ ّب هَجت ایجبد ثیوبری (د

آًْب هی شَد ٍ هیساى جریبى خَى در سرخرگ ّبی کَچک را ........................افسایش کرثي دی اکسیذ در خَى سرخرگ ّبی کَچک ، هَجت  (ُ

 .هی دّذ............................ 

 ثیشتر حجن خَى ثذى اًسبى در کجب قراردارد؟ (ٍ

 

 (نمره1)در مورد خون به سواالت زیر پاسخ دهید؟(10

 پرٍتئیٌی کِ در اًعقبد خَى ًقش دارد؟ (الف

 دٍ هبدُ ای کِ عالٍُ ثر ٍجَد آّي ثرای سبختِ شذى گلجَل ّبی قرهس در هغس استخَاى الزم است؟ (ة

 گلجَل سفیذی کِ ّستِ یک قسوتی لَثیبیی شکل ٍ سیتَپالسن ثذٍى داًِ دارد؟ ( ج

 

 (نمره1.)درمورد کلیه ها به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید(11

 (هَرد2)عَاهل حفبظت کٌٌذُ از کلیِ ّب کذام است ؟ (الف 

 طرز قرارگرفتي ّرم ّب در کلیِ ّب چگًَِ است؟ (ة

 .از کلیِ ّب ثِ هثبًِ هٌتقل هی شَد.......................... ادرار از طریق لَلِ ّبی (ج

 

 (نمره1)فرایندهای تشکیل ادرار شامل سه مرحله است سه مرحله را نام ببرید؟ (12

1     )2    )3) 

     در کذام یک از هراحل ثبال ، هَاد ثراسبس اًذازُ ٍ ثذٍى اًتخبة عجَر هی کٌذ؟

 

 

 

 

 



 (نمره1)در مورد ملخ به سواالت زیر پاسخ دهید(13

 دس دستگاُ گَاسش هلخ ، اٍلیي قسوتی کِ غزا دس آى رخیشُ ٍ ًشم هی ضَد چیست؟(الف

 .است............................ساصٍکاس تٌفسی دس هلخ اص ًَع تٌفس  (ب

 .ٍجَد داسد کِ دس آى هَیشگ ٍجَد ًذاسد.............................. دس هلخ ، ساهاًِ گشدش هَاد  (ج

 .ٍاسد سٍدُ هی ضَد..................................................... هَاد دفعی ًیتشٍطى داس اص طشیق  (د

 

 ( نمره 1.)در مورد یاخته های گیاهی به سواالت زیر پاسخ دهید(14

 .است............................. دیَاسُ یاختِ ای ، دس بافت ّای صًذُ گیاُ دس بشگیشًذُ ی  (الف

 .ًام داسد....................... هٌاطقی اص دیَاسُ یاختِ کِ ًاصک هاًذُ است ٍ پالسوَدسن ّا دس آى هٌاطق بِ فشاٍاًی ٍجَد داسد (ب

 کذام الیِ دیَاسُ یاختِ هاًع سضذ یاختِ هی ضَد؟ (ج

 .یابذ حجن ٍاکَئَل افضایص هی یابذ ٍ پشٍتَپالست بِ دیَاسُ فطاس هی آٍسد...............................اگش فطاس اسوضی پشٍتَپالست ًسبت بِ هحیط (د

 

 (نمره5/2.)در مورد گیاهان نهاندانه به سواالت زیر پاسخ دهید(15

 .اًَاع بافت ّا دس ساهاًِ ی بافت صهیٌِ ای گیاّاى ًْاى داًِ سا ًام ببشیذ(الف

1    )2    )3) 

ٍ .....................................تطکیل هی ضَد کِ بِ سوت داخل .................................................................. کاهبیَم چَب پٌبِ ساص دس گیاّاى دٍلپِ ای دس (ب

 .سا هی ساصد....................................... بِ سوت خاسج 

 .، باکتشی ّایی ّستٌذ کِ دس تثبیت ًیتشٍطى ًقص داسًذ.............................. ٍ.....................دًٍَع باکتشی  (ج

 .جزب هی کٌٌذ..................................... ٍ...................................................گیاّاى، بیطتش ًیتشٍطى هَسد ًیاص خَد سا بِ صَست یَى ّای ( د

 

 (نمره2.)با توجه به شکل به سواالت زیر پاسخ دهید(16

 .قسوت ّای هطخص ضذُ سا ًاهگزاسی کٌیذ- 

 (د(    ج(    ب    (الف

 دسکذام قسوت ، ًَاس کاسپاسی ٍجَد داسد؟- 

  ، اص دیَاسُ ی داسای چَب پٌبِ عبَس ًوی کٌذ؟اًتقال هَاد دس عشض سیطِکذام سٍش -
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