
 

 سواالت تشریحی جامع دهم 

 بارم  انجام می دهی« پیامبر اکرم)ص(: » نیکوکاری کامل آن است که در نهان همان را انجام دهی که در آشکارا  ردیف 
 )باذکر دلیل( درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.   1

 در طی تولید مثل جنسی که معموال دو والد شرکت میکنند، جاندارانی کامال مشابه خود را ایجاد میکنند. الف(
 ضخامت الیه ماهیچه ای در معده ، بیشتر از سایر بخش های لوله گوارش است. ب(
 در ماده مخاطی دیده میشود.در دهان الیه ماهیچه ای صاف   ج(
 اتم هیدروژن را بپذیرد.  4مولکول یا  2یک هموگلوبین میتواند مجموعا  د(
 ائوزینوفیل ها دارای دانه های درشت و روشن و نیروی واکنش سریع به حساب میایند.  ه(

 کراتینین میتواند بعنوان ماده دفعی بصورت کراتین دفع شود.  ی(
 یاخته های ترشحی در گیاهان ، یاخته های باریک و کشیده ای هستند که به ترشح مواد چسبناک میپردازند.  چ(

3.5 

 جمالت زیر را با انتخاب کلمات درست ، کامل کنید. 2
 فاقد( سبزدیسه میباشد.  –سلول نگهبان روزنه )دارای  الف(
 میشود( .  –میباشد که سبب مرگ یاخته )نمیشود اسکرانشیم( دارای بافت مستحکم اما انعطاف پذیر  –بافت )کالنشیم  ب(
 ظرفیت حیاتی( میباشد.  –ظرفیت تام( در )تعداد تنفس در دقیقه  –حجم تنفسی در دقیقه حاصلضرب )حجم جاری  ج(
 شیره خام( کند تر است.  –شیره خام( نسبت به )شیره پرورده    –سرعت حرکت )شیره پرورده  د(
 ریزوبیوم ها( فتوسنتز کننده هستند و شیمیوسنتز انجام نمیدهند.  –همه )سیانوباکتری ها  ه(

 قابل تغییر و کنترل است.  در گیاهان عدسک(  –میزان تعرق در )روزنه هوایی  ی(
 پروترومبین( در انعقاد خون نقش دارد. –فیبرینوژن با اثر بر روی )  ترومبین چ(

3.5 

 جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.  3
 گرده ها حاصل تکه تکه شدن سیتوپالسم ...................... در مغز استخوان هستند.  الف(
 در ملخ ، قلب .............در سطح .............بدن قرار گرفته است.  ب(
 پیوستن یا جداشدن اکسیژن از هموگلوبین تابع .............. آن در اطراف هموگلوبین است. ج(

1.5 

 رات ستون )الف( را به ستون )ب( وصل کنید. )یک عبارت در ستون ب اضافی است(هر یک از عبا 4

 ب الف

 الیه داخلی حجم ضربه ای  xتعداد ضربان قلب 

 R شروع این موج در قلب همزمان با آغاز فعالیت گره اول است

 الیه میانی  این موج در نتیجه خروج پیام الکتریکی از یاخته های بطن هاست 

 برون ده قلب  قلب که شامل بافت ماهیچه ای صاف است بخشی از 

 P آغاز انقباض بطن و ایجاد صدای اول

------ T 
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 به سواالت زیر در حد یک کلمه )بصورت کوتاه( پاسخ دهید.  5
 یاخته هایی که عمدتا در جوانه های ساقه و نزدیک انتهای ریشه وجود دارند چه نام دارند؟ الف(
 انسداد رگ های لنفی در انسان سبب بروز چه مشکلی در فضای بین یاخته ای میشود؟  ب(
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 به سواالت تستی زیر پاسخ دهید.  6
 ؟ نیست(در خصوص انقباض دهلیزی در قلب کدام گزینه صحیح 1

 الف( صدای اول قلب در این مرحله شنیده میشود. 
 ب( در این مرحله بطن ها در حال پرشدن هستند. 

 ج( در این مرحله دریچه های سینی باز هستند. 
 بطنی بسته هستند.  –د( دریچه های دهلیزی 

 
 ؟نداردکلسیم در کدام یک از موارد زیر نقش  (2

 الف( شرکت در انقباض ماهیچه ها 
 ب( شرکت در لخته شدن خون 

 ج( شرکت در ساختار استخوانی
 د( افزایش سرعت انتقال پیام عصبی

 
 کدام گزینه در خصوص موج اسپیروگرام به درستی بیان شده؟ (3

 همیشه بعد از یک دم عمیق ، بازدم عمیق انجام میشود.الف( 
 ب( حجم باقیمانده از مجموع حجم هوای جاری با حجم ذخیره بازدمی کمتر است. 

 هنگام دم عمیق ، وضعیت دیافراگم بصورت گنبدی شکل و در حال استراحت است.  ج(
 گام بازدم عمیق اولین هوایی که از سیستم تنفسی خارج میشود ، حجم باقیمانده است. د( هن

 
 نیست؟درباره بافت خون ، کدام گزینه صحیح (4

 از بافت خون را تشکیل میدهد.  % 55الف( خوناب 
 ب( نقش اصلی گویچه های قرمز انتقال اکسیژن است.

 هسته میباشند. ج( پالکت ها در انعقاد خون نقش دارند و فاقد 
 د( در افراد بالغ تنها در مغز قرمز استخوان خونسازی انجام میشود.

2 

 را به طور مختصر شرح دهید.گره دوم  ودر شبکه هادی قلب ، گره اول  7
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 در خصوص ماهیان غضروفی به سواالت زیر پاسخ دهید.  8
 الف( یک نمونه ماهی غضروفی را نام ببرید :

 اسمزی بدن این مهره داران نسبت به محیط به چه صورت است؟ب( فشار 
 ج( ساز و کار دفعی این مهره داران به چه صورت انجام میشود؟توضیح دهید. 
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 در خصوص تغییرات ترکیب دیواره در گیاهان به سواالت زیر پاسخ دهید.  9
 مورد از انواع تغییرات را نام ببرید. سهالف( 

 ات سیلیسی به دیواره در چه نوعی از تغییرات اتفاق می افتد؟ ب( افزوده شدن ترکیب

1 

 باتوجه به شکل مقابل به سواالت زیر پاسخ دهید.  10
 شامل چه الیه هایی میشود؟ Bالف( بخش 
 از چه موادی تشکیل شده است؟  Dب( بخش 

  ( مورد  3را بصورت موردی ذکر کنید.)  Cج( ویژگی های یا وظایف بخش 
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 در خصوص یاخته های پوششی درون معده به سواالت زیر پاسخ دهید. 11
 الف( یاخته های کناری در تولید چه موادی در معده نقش دارند؟

 ب( آسیب یا زخم معده با چه روندی سبب بروز کم خونی میشود؟به طور کامل توضیح دهید. 
 پروتئاز ها چه نقشی در معده دارند؟ ج( 

1.5 

 دو نمونه از فعالیت های علم زیست شناسی که کمک به بهبود زندگی انسان کردند را نام برده و هر کدام را مختصرا توضیح دهید.  12
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