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 دورة دوم متوسطه تشریحیآزمون 

     ًام ٍ ًام خاًَادگی:
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 2اص  1صفحِ   تجربیسضتِ:  دهم: پایِ شناسیزیست: ًام دسس

 بارم سؤال ردیف

 دسستی یا ًادسستی جوالت صیش سا هطخص کٌیذ. 1

ّبی هٌْذسی  دٌّذ، فشاّن کشدى آًضین ّبی صیستی اًجبم هی ضٌبسبى ثشای تجذیل سلَلض ثِ سَخت ّبیی کِ صیست یکی اص سٍشالف( 

 تَلیذ ثْتش سلَلض است.ضذُ ثشای 

 ّبی هشطَة ًذاسد. گَاسش خَد فبقذ هعذُ است، جْت تجبدالت گبصی ًیبصی ثِ هحیط لولۀتَاى گفت جبًَسی کِ دس  ة( هی

 ضَد. جبًَساًی کِ سٌگذاى داسًذ، ایي اًذام اص ثخص عقجی هعذُ تطکیل هی همۀج( دس 

 ثبضذ. دس هَلکَل ّوَگلَثیي هطتشک هی O2  ٍCO2د( هحل اتصبل

ّب، سشخشگ ضطی ّوبًٌذ سیبّشگ ثبة کجذی ٍ سیبّشگ فَق کجـذی هحتـَی خـًَی     خًَی اطشاف حجبثک شبکۀّـ( دس ساثطِ ثب 

 است کِ ًسجت ثِ آئَست اکسیظى کوتش ٍ دی اکسیذ کشثي ثیطتشی داسد.

   ّب است. ًبپزیش اثعبد یب تعذاد یبختِ ثشگطتٍ( سضذ ثِ هعٌی ثضسگ ضذى ٍ ضبهل افضایص 
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 جاّای خالی سا تا کلوات هٌاسة کاهل کٌیذ. 2

 ای آى ......... است. صهیٌِمادۀ ّب ......... ٍ  تشاکن ًسجت ثِ ثبفت پیًَذی سست، تعذاد یبختِهدس ثبفت پیًَذی الف( 

 ضَد تب تشضح ......... ثِ ......... افضایص یبثذ. ضَد ٍ ثب اثش ثش ......... هَجت هی هیة( َّسهَى ......... اص دٍاصدِّ ثِ ......... تشضح 

 ضًَذ. ّب رخیشُ هی ج( دس کجذ هَادی هبًٌذ آّي  ٍ ......... ٍیتبهیي

4 

 ّای جزب ّش یک اص هَاسد صیش سا تٌَسیذ. سٍش 3

 د( آّي ج( آة  ة( اغلت آهیٌَ اسیذّب   B12ٍیتبهیيالف( 

2 

 دّیذ.کَتاُ  پاسخ 4

 تَلیذ صفشاالف( هحل 

 ضًَذ. ّبیی کِ ثِ دّلیض چپ ٍاسد هی تعذاد سگة( 

 ّبی اصلی هعذُ ّبی تشضح ضذُ اص سلَل اًَاع آًضینج( 

 کیلَهیکشٍى مادۀ سازندۀدٍ د( 

 هحل قشاسگیشی حٌجشُ ّـ(

 اکسیذ حسبع ثِ افضایص کشثي دیّبی  هحل قشاسگیشی گیشًذٍُ( 

 

2 

 تا سسن ًوَداس دم ًگاسُ هَاسد صیش سا هطخص کٌیذ. 5

 ة( ظشفیت حیبتی                   الف( حجن جبسی
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 ّای تذى خَد تِ سؤاالت صیش پاسخ دّیذ. تا تَجِ تافت 6

 ثبضذ. دّبى ٍ سٍدُ اص کذام ًَع هی یالف( ثبفت پَضط

 کٌذ. گیش دس کف پب عول هی ضشثِة( کذام ثبفت ثِ عٌَاى 

 کٌیذ. دّیذ اص کذام ًَع هبّیچِ استفبدُ هی کِ چطن خَد سا ثِ ساست ٍ چپ حشکت هی ج( صهبًی

 

1 

 تشای ّش یک اص هَاسد صیش یک ًقص تٌَیسیذ. 7

 الف( خبسّبی آثططی هبّی

 ة( لیضٍصین

 :ج( فبکتَس داخلی هعذُ
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 چشتی دس سٍدُ سا تٌَیسیذ.دٍ عاهل تشای سیض ضذى رسات الف(  8

 ب( دٍ ًقص تشای صفشا تٌَیسیذ.

 

1 

 دس ًقاط هطخص ضذُ تا اعذاد سا دس هٌحٌی الکتشٍکاسیَگشام تٌَیسیذ. ّای سیٌی تاص یا تستِ تَدى دسیچِ الف( ٍضعیت 9

( )2

( )1

 
 ( ًطاى دّیذ. B)تا سا تطيتشیي حالت  ( ٍ پشخَىAتشیي حالت دّلیض )تا  ب( هحل دقیق پشخَى

1 

 تا تَجِ تِ ضکل هقاتل تِ سؤاالت صیش پاسخ دّیذ. 11

 ضَد؟ الف( کشیچِ غزایی دس چِ صَستی تِ کشیچِ گَاسضی تثذیل هی

 

 

 

 گزاسی کٌیذ. تا عالهت سؤال سا ًامب( تخص هطخص ضذُ 
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 کلوات صیش سا تعشیف کٌیذ. 11

 :سبصگبىخذهبت ثَم ة(   تشاطى:الف( 
1 

 ّای صیش سا تٌَیسیذ. علت علوی ّش یک اص پذیذُ 11

 ضَد. ّب ثِ طَس جذاگبًِ اًجبم هی الف( اًقجبض دّلیضّب ٍ ثطي

 ثبص ّستٌذ. ّب دس حبلت ثبصدم ّن ًیوِ ة( ضص

1 

 دّذ؟ هشغ ثذٍى پَستِ سا دس هحلَل آة ًوک غلیظ قشاس دّین چِ سٍی هی الف( اگش تخن 11

 ؟ضًَذ صَست غیشفعبل تشضح هی پشٍتئبصّبی لَصالوعذُ ثِة( چشا 
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