جمهوری اسالمی ایران

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

محل مهر یا امضاء مدیر

اداره آموزش و پرورش منطقه  4تهران

سئوال

ش صندلی (ش داوطلب):

نبم واحد آهوزضی :دبيرستبى سراي دانص

نوبت اهتحبنی :اول

سبعت اهتحبى8:صبح

نبم و نبمخبنوادگی:

نبم پدر:

رضته :دهن تجربی

وقت اهتحبى 90 :دقيقه

سئوال اهتحبى درس :زيست

نبم دبير :خبنن حکوت ضعبر

سبل تحصيلی95 - 96:

تبريخ اهتحبى95/10/06 :

رديف

ببرم

سوال

1

درغحی یا ٌادرغحی ُطیک از ؾتارات زیط را ةصون ذکط ؾهث ىؾشؿ کٍیص.
انف) در ُط اححياع چٍص حيؿیث گٌّاگّن وحّد دارد.
ب) اٌحؾار ذطکث ىّنکّنِا از حای کو غهؼث ةَ حای پط غهؼث اغث.
ج) ةافث پّؽؾی در ُيَ ةشؼُای ةصن جٍِا یک الیَ دارد.
د) ىرهّل ةطم جیيّل ةهّ ركیق ،در جياس ةا کطةً دی اکػیص آةی رٌگ ىیؽّد.
ُ) اةحصای ىػیط ؾتّر ُّا در ةیٍی از ىشاط ىژکدار پّؽیصه ؽصه اغث.
ىاُیچَُای كهتی ُياٌٍص ىاُیچَُای ـاؼ ىاُیث غیط ارادی دارٌص

و)

2

کهيَی ىٍاغب را از داسم پطاٌحظ اٌحشاب کٍیص.
انف ) .........................از ٌیطوی کؾؼ غعری آب ىیکاُص( .غّرفاکحاٌث -ىایؽ حٍب)
ب) گّارش ىّاد غضایی در واکّئمُاٌّ ،ؾی گّارش  .....................ىرػّب ىی ؽّد( .ةطون غهّنی -درون غهّنی)
ج) در زىان ةازدم ،ىاُیچَی ةیًدٌصهای سارحی در ذال  .........................اغث( .اٌلتاض -اغحطاذث)
د)کیهّ ىیکطونُا از ظطیق ...................وارد ىایؽ ةیً یاسحَای غهّنِای پّؽؾی روده ىیؽّد( .اٌحلػال فؿػال –
اگظوغیحّز)
ُ )ىطکظ جٍفع در  ،.........................ىیجّاٌص ىصت زىان دم را جٍؼیو کٍص( .پم ىغظ -ةفمانٍشاع)
و )در دیّاره پؾحی دُهیظ راغث و زیط ىٍفض ةظرگ غیاُطگ ةػاالیی گػطه  .............................كػطار دارد( .غػیٍّس
دُهیظی – دُهیظی ةعٍی)
ز) ذخوُای جٍفػی را ةا  ....................اٌصازه ىیگیطٌص (.دم غٍج – دم ٌگاره)
ح) پطوجئیًُای درؽث از ظطیق  ..................ةیً سػّن و ىػایؽ ىیػان ةػافحی ىتادنػَ ىػیؽػٌّص( .آٌصوغػیحّز و
اگظوغیحّز – حطیان جّدهای)

3

ؾهث ُطیک از ىّارد زیط را جّضید دُیص.
انف) كهب در اٌلتاض و اغحطاذث ىاٌٍص یک جّده ی یاسحَ ای واذص ؾيم ىی کٍص.

ب) الزم اغث ُّای ورودی ةَ ؽؼ ُا ىطظّب ؽّد.
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2

4

ج) در اثط غٍگ ـفطا ،در ةافثُا زردی (یطكان) پصیص ىیآیص.

پبسخ سئواالت در روی برگ سئوال نوشته شود ،نیبز به پبسخنبمه سفیذ نذارد .
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پبسخنبمه سفیذ داده شود .
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زيست
دنببله سئوال امتحبن درس:





تبریخ امتحبن59/06/60 :

 رشته :دهمتجربي

د) در گیاهسّاران غیطٌؾشّارکٍٍصه ،ةشؾی از ىّاد غضایی دفؽ ىیؽٌّص.

ه) ٌایژک ُا ىی جّاٌٍص ىلصار ُّای ورودی یا سطوحی دغحگاه جٍفع را کٍحطل کٍٍص.

و) در ةیياری غهیاک ،ةػیاری از ىّاد ىغضی ىّرد ٌیاز ةصن حضب ٌيیؽّد.

ز) فطغحادن پیام از گطه دُهیظی ةعٍی ةَ درون ةعً ،ةا فاـهَ زىاٌی اٌخام ىیؾّد.

ح ) اٌلتاض ةعٍِا از كػيث پاییً آٌِا ؽطوع ىیؾّد و ةَ غيث ةاال اداىَ ىی یاةص

4

ةطای ىّارد «انف» جا «د» یک وػیفَ ةٍّیػیص.
انف) چیٍَدان کطم ساکی:
ب) ؾاىم (فاکحّر) داسهی ىؿصه :
2

ج) ةٍصارهی پیهّر:
د) غؾای پایَ:

5

روش حضب ُط یک از ىّارد زیط را ةٍّیػیص.
انف) ویحاىیً .B12
ب) ةیؾحط آىیٍّاغیصُا.

1

ج) آب.
د) آًُ.
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ُطیک از اـعالذات زیط را جؿطیف کٍیص.
انف) جطاژن:

6

ب) ُّای ىطده:
1/5

د) حيؿیث :

7

ُّىئّغحازی(ُو ایػحایی) را جؿطیف کٍیص و ةطای آن یک ىثال ةٍّیػیص؟

8

ةَ ُطیک از ذفطه ُای كهب چٍص رگ وارد یا از آن سارج ىی ؽّد؟ آٌِا را ٌام ةتطیصٌ 1.5 ( .يطه)
انف ) دُهیظ چپ :

0/75

ب) دُهیظ راغث:

1/5

ج) ةعً راغث:
د) ةعً چپ :
در ارجتاط ةا ـصاُای كهتی ةَ غّاالت زیط پاغز دُیص.
انف ) ؾهث ؽٍیصه ؽصن ـصای اول كهب چیػث؟

9

ب) دو ؾاىم ٌام ةتطیص کَ غتب ؽٍیصه ؽصن ـصاُای غیطؾادی از كهب ىیؽٌّص؟

10

1

ُطیک از ىّارد زیط در ارجتاط ةا کصاىیک از الیَُای جؾکیم دٍُصه غاسحار كهب اغث؟
انف) غعد داسهی ذفطهُای كهب را ىیپّؽاٌص:
ب) اؾفاب كهب در آن كطار دارٌص:
ج) در ةشؼ زیطیً سّد دكیلا ةَ ةافث ىاُیچَای كهب چػتیصه اغث :

1/25

یکٍص:
د) در جؾکیم دریچَُای كهتی ؽطکث ى 
ُ ) ؾيصجا از غهّلُای ةافث ىاُیچَای كهتی جؾکیم ؽصه اغث:
صفحه …3… :از ……4

داﻧﻠﻮد از ﺳﺎﻳﺖ ﺳﻮال ﺳﺮا

www.soalsara.ir


زيست
دنببله سئوال امتحبن درس:





 رشته :دهمتجربي

تبریخ امتحبن59/06/60 :

11

ىکاٌیػوُای جِّیَای حاٌصاران چگٌَّ ؾيم ىیکٍص؟ غَ گطوه از حاٌصاراٌی

غیػحو فؾار ىٍفی ةَ ؾٍّان یکی از
کَ از ایً غیػحو جِّیَای اغحفاده ىیکٍٍص را ٌام ةتطیص.

12

ٌایصیع را جؿطیف کٍیص.

13

ةَ چَ ؾهث ظّل نّنَ گّارش ؾهف سّاران و گّؽحشّاران ىحفاوت اغث؟

14

چطا ةعً چپ دیّاره كعّرجطی دارد؟

15

ٌلؼ آٌظیو اٌصیطاز کطةٍیک ىّحّد در غؾای گّیچَُای كطىظ چیػث؟

1

0/75

0/5

0/75

موفق ببشیذ
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جمهوری اسالمی ایران

محل مهر یا امضاء مدیر

راهنمبی تصحیح

ویژه دبیران

اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران

اداره آموزش و پرورش منطقه  4تهران

راهنوبي تصحيح درس :زيست و آزهبيطگبه1

نبم واحد آهوزضی :دبيرستبى غيردولتی دخترانه سراي دانص

سبعت اهتحبى 8 :صبح

نوبت اهتحبنی :اول

نبم دبير :خبنن حکوت ضعبر

تبريخ اهتحبى95/10/06 :

رضته :دهن تجربی

سبل تحصيلی95 - 96 :

.1
.2
.3

.4

.5
.6

.7
.8

.9
.11
.11
.12
.13
.14
.15

تعداد برگ راهنوبي تصحيح1 :برگ

و–ص
ُ-غ
د–غ
ج–غ
انف – ص ب – غ
و – غیٍّس دُهیظی
ُ  -پم ىغظ
ج – اغحطاذث د – اگظوغیحّز
ب – درون غهّنی
انف – غّرفکحاٌث
برگ
اگظوغیحّزسئوال:
ح – آٌصوغیحّز و تعداد برگ
ز – دم غٍج
انف – ةَ ؾهث وحّد ـفرات ةیٍاةیٍی در ىیان غهّنِای كهتی
ب – گازُای جٍفػی ةطای ىتادنَ ةیً ؽؼ ُا و ریَ ةایص ةَ ـّرت ىرهّل درآیٍص.
ج – غٍگ ـفطا ىاٌؽ از سطوج ـفطا از کیػَ ـفطا ىی ؽّد در ٌحیخَ ـفطا حضب سّن ؽصه و غتب زردی در ةافث ُا ىی ؽّد.
د – غضای ایً حاٌصاران ةیؾحط غهّنظ اغث کَ گّارش آن دؽّار اغث و گّارش آٌظیيی در ایً حاٌصاران پیؼ از پّارش ىیکطوةی ـّرت
ىی گیطد و ةٍاةطایً گّارش کارآىص ٌیػث.
ُ ٌ -ایژک ُا فاكص غضطوؼ ُػحٍص و ةٍاةطایً ىی جّاٌٍص كعط سّد را جغییط دٍُص.
و – ةَ ؾهث از ةیً رفحً پطزُای روده غد حضب کاُؼ ىی یاةص.
ز – ةَ ؾهث وحّد ةافث پیٌّصی ؾایق ةیً دُهیظُا و ةعً ُا
ح – ةَ ؾهث ؽکم پطاکٍصگی انیاؼ گطُی ىٍؾؿب ؽصه از گطه دُهیظی – ةعٍی
انف – ذسیطه ىّكحی و ٌطم کطدن غضا
ب – کيک ةَ ذفغ ویحاىیً  B12و حضب آن در روده
ج – ىاٌؽ از سطوج غضای گّارش ٌیافحَ از ىؿصه ىی ؽّد
د – غهّنِای ةافث پّؽؾی را ةَ ُو و ةَ ةافث ُای زیطیً آٌِا ىحفم ىی کٍص
ب – ُو اٌحلانی ُيطاه ةا یّن غصیو
انف – آٌصوغیحّز( درون ةطی)
د – اٌحلال فؿال
ج – اغيظ
انف – حاٌصاری کَ ژٌِای افطاد گٌَّ ی دیگطی را در سّد حای داده اغث.
ب – ةشؾی از ُّای دىی کَ در ةشؼ ُادی ىی ىاٌص و ةَ ةشؼ ىتادنَ ای ٌيی رغص
ج – ىخيّع حاٌصاران ىحؿهق ةَ یک گٌَّ کَ در یک حا زٌصگی ىی کٍٍص
ذفغ پایصاری ؽطایط ىریط دروٌی ةصن حاٌصاران
انف –  4غیاُطگ ؽؾی وارد ىی ؽّد
ب – ةظرگ غیاُطگ زیطیً و زةطیً و کطوٌط (  2ىّرد کافی اغث) وارد ىی ؽّد
ج – یک غطسطگ ؽؾی سارج ىی ؽّد
د – یک غطسطگ آئّرت سارج ىی ؽّد
انف – ةػحَ ؽصن دریچَ ُای دُهیظی  -ةعٍی
ب – اسحالل در غاسحار دریچَ ُا – ةظرگ ؽصن كهب ٌ -لایؿ ىادرزادی ىثم کاىم ٌؾصن دیّاره ىیاٌی ذفطه ُای كهب
ُ  -ىیّکارد
ب – ىیّکارد و ةافث پیٌّصی اپی کارد( یک ىّرد کافی اغث) ج – اپی کارد د – آٌصوکارد
انف – آٌصوکارد
در پطٌصگان ،پػحاٌصاران و ةیؾحط سظٌصگان ُّا ةَ وغیهَ ىکؼ ذاـم از فؾار ىٍفی ةَ ؽؾِا وارد ىی ؽّد
نّنَ ُای ىٍؾؿب و ىطجتط ةَ ُو کَ ةا کیحیً پّؽیصه ؽصه اٌص.
چّن گّارش غضاُای گیاُی دؽّارجطاز غضاُای حاٌّری اغث الزم اغث جا نّنَ گّارش گیاُشّاران ظّل ةیؾحطی داؽحَ ةاؽص
چّن ةایص سّن را در ىػیط ظّالٌی جط( اٌصاىِای دور از كهب) ُصایث کٍص.
جطکیب کطةً دی اکػیص و آب و جّنیص یّن ةی کطةٍات
موفق ببشیذ

جمع کل 02
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