
 

 

2زیست دهم فصل    

نمره و شامل یک برگ پشت و رو می باشد 22امتحان از   
 

 

منشه 1  صحیح یا غلط ةىدن جمالت سا مشخص کنیذ. 
 

سا فقط اص مایع میان ةافتی دفع  الف(یاخته ها مىاد الصم سا اص مایع میان ةافتی دسیافت می کننذ و مىاد دفعی
 می کنذ. )صحیح / غلط(

 ب(سگ ها داسای ةافت پیىنذی هستنذ.) صحیح / غلط ( 
 ج(دو نىع حشکت دس لىله گىاسش دیذه می شىد.) صحیح / غلط (

نام دیگش کشیچه ،لیضوصوم است.) صحیح / غلط (د(  
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5/1 
 منشه

 جاهای خای سا ةا کلامت مناسث پش کنیذ. 
 الف(اةتذای سوده ةضسگ ،.............نام داسد. 

 ب(دس اثش گلىتن،یاخته های سوده تخشیث می شىنذ و ..............و حتی.................اص ةین می سونذ.
 ج(............ و ............. دی ساکاسیذ انذ.

 د(نتیجه انتشاس هش ماده ................است.
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منشه 2 صیش پاسخ کىتاه دهیذ.ةه سىاالت    
 الف(خشد شذن غزا دس دهان چه گىاسشی است؟

دس سوده ةاسیک چیست؟ 12بب(عامل جزب ویتامین   
 ج(صفشا دس کجا ساخته می شىد؟

 د(فشاوان تشین لیپذ سژیم غزایی کذام است؟
 ه(کلسیم و آهن دس ةذن ةه چه سوشی جزب می شىد؟
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منشه 1 نام ةربیذ؟ویتامین های محلىل دس چشةی سا    4 

75/2 
 منشه

 دس مىسد ةافت های جانىسی ةه سىاالت صیش پاسخ دهیذ.
 الف(چنذ نىع ةافت جانىسی وجىد داسد؟

 ب(انىاع ةافت پىششی سا نام ةربیذ؟
 ج(ةشای ةافت پىششی چنذ الیه یک مثال ةضنیذ؟

 د(یاخته های عصتی چه چیضی سا تحشیک می کننذ؟
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منشه 1 کنیذ. گضینه صحیح سا انتخاب   
 الف(دس کذامیک اص الیه های لىله گىاسش ةافت پیىنذی سست وجىد داسد.

(الیه مخاط 4(الیه صیش مخاط       3(الیه دسونی          2ا(الیه ةیشونی         
 ب(دس کذامیک اص جانىسان صیش گىاسش دس حفشه گىاسشی صىست می گیشد.

(مشجان دسیایی 4              (انسان 3(کىسه                2(ماهی          1  
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75/0 
 منشه

مثال ةضنیذ؟ 2چه حیىاناتی معذه چهاس قسمتی داسنذ.  7 
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منشه 2  8 گىاسش دس سوده ةاسیک سا تىضیح دهیذ. 

منشه 2  9 اتفاقات مشةىط ةه گىاسش دس معذه سا تىضیح دهیذ. 

منشه 2  10 گزسنذگی)اسمض( سا تىضیح دهیذ. 

منشه 1  فشاینذ صیش که مشةىط ةه گىاسش دس کشم خاکی است کامل کنیذ.  
 

سوده  ...........دهان  .............. مشی  ............   ...............   
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منشه 1  12 کاس و نحىه عملکشد آمیالص سا تىضیح کىتاه دهیذ. 

منشه1 عملکششان سا کىتاه تىضیح دهیذ.کاس اعصاب سمپاتیک و پاساسمپاتیک ةنىیسیذ و نحىه    13 

منشه 1  14 دسمىسد آةکافت و هیذسولیض تىضیح کىتاهی دهیذ. 

 مىفق و پیشوص ةاشیذ.  
 طشاح:پایان

 

 

ما مراجعه کنید.نمونه سواالت بیشتر به سایت برای   
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نمره برتر
N O M R E B A R T A R . C O M

بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

جزوه های بیشتر (کلیک کنید)  :

| | نمونه سوال دهم | | جزوه آموزشی دهم | | گام به گام رایگان دهم 

 جهت دانلود جدید ترین مطالب بر روی پایه خود روی لینک های زیر کلیک کنید.

ابتدایی

 اول    دوم    سوم    چهارم    پنجم    ششم  

متوسطه اول

 هفتم    هشتم   نهم  

متوسطه دوم

 دهم     یازدهم    دوازدهم
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