
 بسمه تعالي

 تهران 9آموزش و پرورش منطقه 

 : شماره كارت                        دبيرستان حجاب                              نام و نام خانوادگي : 

 1شناسي  یستزنام درس: 

 16/03/01 تاریخ امتحان:                                                                          تجربي  همدپایه 

 دقيقه 80 : مدت              1401ماه  خرداد ترم پایانهنزائي                    امتحانات  نام دبير: خانم

 درستي یا نادرستي جمالت زیر را مشخص كنيد. -1

 ریزند.كربنات لوزالمعده به دوازدهه ميها و بيآنزیمالف( 

 آید.ایستایي پدید مينتيجه برهم خوردن همها در بسياری از بيماریب( 

 باشد.ها( ميها )كریچهرنگ قرمز گوجه فرنگي مربوط به تركيبات رنگي در واكوئلج( 

 . كندها در تمام گياهان تغيير ميساختار سبزدیسه د(

1 

 نيد.در جمالت زیر جای خالي را با كلمات مناسب كامل ك -2

 .از چند اندام تشکيل شده است.............................. هر الف( 

 ......................... هستند.ترین ليپيدهای رژیم غذایي ........فراوانب( 

 ............................... ساخته شده است.تيغه مياني از ج( 

های آندودرم( در دیواره جانبي خود دارای نواری از جنس های درون پالست )سلولیاختهد( 

 شود............................... هستند كه به آن ...................................... گفته مي

 شود.های آبي انجام ميای به نام روزنه.................................. از ساختارهای ویژهه( 

3 

 در سواالت زیر گزینه صحيح را انتخاب كنيد. -3

A)  اگر در زیر ميکروسکوپ، یاخته خوني با هسته تکي گرد یا بيضي و ميان یاخته بدون دانه

 باشد..................... ميمشاهده شود، نام یاخته .............

  الف( بازوفيل                     ب( نوتروفيل              ج( مونوسيت                 د( لنفوسيت

 

B)  باشد.................................. مي سخت پوستانسامانه دفعي 

 های مالپيگيد( لوله                  نمکيج( غدد                  آبششب(     نفریدی         الف( 

 

C اند.بقایای در حال تجزیه جانداران( كودهای .......................... شامل 

 د( الف و ب            ج( زیستي                    الف( آلي                      ب( شيميایي       

75/0 



 كلمه مناسب را اتنخاب كنيد.در جمالت زیر  -4

 زیادی( وجود دارد. -ای )اندكيهای بافت پوششي، فضای بين یاختهالف( بين یاخته

 شود.حمل ميمقدار كربن دی اكسيد به صورت یون بي كربنات در خون ( كمترین -بيشترین)ب( 

 ( به رسوب كردن و تشکيل بلور، زیاد است.اوریک اسيد -ج( تمایل )اوره

 كند.پروتئيني( ترشح مي -ساكاریدیيب )پليد( كالهک ترك

1 

 را بنویسيد.بزاقي بزرگ  هالف( تعداد غد -5

 كننده بزاق در دهان را نام ببرید.ترشح هایهب( انواع غد

 
1 

 حجم جاری را تعریف كنيد. -6

 5/0 

 نوع تنفس حيوانات زیر را مشخص كنيد. -7

 75/0 ج( ستاره دریایي             ملخ           ب(              ي               كالف( كرم خا

 مراحل چرخه ضربان قلب را به ترتيب بنویسيد. -8

 
1 

 ها را فقط نام ببرید.سه عامل كمک به جریان خون در سياهرگ -9

 

 
5/1 

 كنند؟كدام ویتامين و یون در روند انعقاد خون و تشکيل لخته شركت مي -10

 
 

5/0 

 هورمون ضد ادراری: -11

 ؟ها داردچه اثری بر روی كليهالف( 

 

 شود؟فقدان این هورمون موجب كدام بيماری مي( ب

 

 

75/0 



 ؟باشدكليه كدام گروه از جانوران دارای توانمندی زیادی در بازجذب آب مي -12

5/0 

 در ریشه چغندر قرمز: -13

 رنگي قرار دارد؟الف( كدام تركيبات 

 

 باشد؟ميب( این تركيبات در كدام اندامک سلولي 

 

5/0 

 ای را بنویسيد.های سامانه بافت زمينهالف( انواع یاخته -14

 

 1 باشد؟ای در گياهان آبزی از كدام نوع ميب( سامانه بافت زمينه

 های هوایي گياه را بنویسيد.های روپوستي تمایزیافته در اندامانواع یاخته -15

 75/0 

 كند؟های زیر توليد ميهایي را در بخشكامبيوم چوب آبکش، چه نوع آوند -16

 5/0 ب( سمت بيرون                       الف( سمت داخل               

 پيراپوست )پریدرم( چيست؟ -17

 

 

 

1 

 واران:گياهان تيره پروانه -18

 كنند؟هایي همزیستي ميالف( با چه نوع باكتری

 

 ها چيست؟ب( نام این باكتری

75/0 

 نوع گياهان زیر را مشخص كنيد. -19

 5/0 ب( گياه سس                       الف( توبره واش                       



 های هوایي گياهان را نام ببرید. ترین عوامل محيطي موثر بر حركات روزنهمهم -20

 
1 

 های زیر را كامل كنيد.شکل -21

 
1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 
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 20 موفق باشيد
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