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کتاب می پردازید،  که امروز بابت خرید این    مبلغی 

که در آینده بابت  در مقابل هزینه هایی 

کرد،  نخواندن آن پرداخت خواهید 

بسیار ناچیز است ...
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کلیة حقوق این کتاب برای انتشارات گاج محفوظ است. هیچ 
شخص حقیقی یا حقوقی حق چاپ و نشر تمام یا بخشی از این اثر 
را به هر صورت اعم از فتوکپی، چاپ کتاب و جزوه ندارد و متخلفین 
و  مؤلفان، مصنفان  از حقوق  قانون حمایت  مادة 5  موجب  به 
هنرمندان مصوب 1348/10/11 تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

  ناشر: شرکت انتشارات کالغ سپید
  رئیس هیأت مدیره: مهندس ابوالفضل جوکار

  معاونت علمی: مهندس محمد جوکار
  مدیران تألیف: مهندس محمد صحت کار، مهندس علی منصف شکری

  عنوان کتاب: توربوجت زیست شناسی دهم
کوشیار کیشانی فراهانی، دانیال غفاری    مؤلفان: مجید نیک راد، محمد 

کری، نرجس مشایخی   ویراستاران فنی: زهرا عزیزی، زهره ذا
  ویراستاران علمی:  مریم نجفی راشد، پریسا مبصری، امیرحسین آخوندی، 
فاطمه مافی، نگین حسین پناه، رقیه بیگلو ، عاطفه امیر احمدی، میترا برزگر، 

فاطمه غفارپور
کنترل پروژه: نرجس مشایخی ، منصوره مردانی سرور   مدیر 

  امور اجرایی: محّمدرضا ِالکائی
  مدیر فنی: سامان شاهین پور

  صفحه آرا: مرجان جالل
  طراح جلد: منصور سماواتی

گرافیک: اسماعیل شریف کاظمی گروه    سرپرست 
گرافیک: آزاده نوریان،  منصوره محمدی، سید مصطفیصالح   گروه 

  چاپ و صحافی: گاج
  مدیر چاپ: علی مزرعتی

  نوبت چاپ: اول )1397(
  شمارگان: 5000 نسخه
  قیمت: 45000 تومان

  تلفن: 6420 - 021
  صندوق پستی: 377 - 13145

  دفتر مرکزی: تهران، خیابان انقالب، بین چهارراه ولیعصر )عج( 

و فلسطین، شمارۀ 919

سرشناسه: نیک راد، مجید
عنوان: توربوجت زیست شناسی دهم
 مشخصات نشر: تهران، 
کالغ سپید، 1397  شرکت انتشارات 
مشخصات ظاهری: 464 ص، مصور )رنگی( 
کتاب های توربوجت فروست: مجموعه 
شابک: 978-622-6174-45-9 
کیشانی فراهانی،  شناسه افزوده: محمد 
کوشیار دانیال غفاری 

نوبت چاپ: اول 
قیمت: 45000 تومان 
وضعیت فهرست نویسی: فیپای مختصر 
کتابشناسی ملی: 5417117 شمارۀ 

 با توجه به ثبت طرح و نام کتاب های دوگزینه ای توسط 
 انتشارات کالغ سپید، هرگونه استفاده از این عنوان و این ایده 

برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی پیگرد قانونی دارد.

زیستشناسی
دهـــــــــم

  ارسال کتاب با پیک )گاجت(: 6420 _ 021
گاهی از آخرین اخبار و اطالعات کتاب های    اولیاء عزیز جهت آ

 به سایت www.gaj.ir مراجعه نمایید. 
ً

منتشرشده، لطفا
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مقدمۀ مدیر تألیف
کتابی متفاوت در محتوا، ساختار  کتاب های  است؛  کتاب محصولی از مجموعه    این 

کالغ سپید و ساعت ها تفکر و  که حاصل سال ها تجربۀ مدیران و مؤلفان انتشارات  و فرم. محصولی 

کتاب هایی با هدف یادگیری سریع و لذت بخش برای  برنامه ریزی در اتاق فکر این مجموعه است. 

که قدر لحظه ها را می داند.  نسلی 

در این کتاب شما با تعداد قابل توجهی تست دوگزینه ای در قالب کوییزهای یک صفحه ای روبه رو 

کمتر مواجه اید.  گزینه های  که با یک بانک تست اما با تعداد  کنید  گمان  می شوید و شاید در ابتدا 

اما داستان این نیست! این تست ها برای سنجیدن شما طراحی نشده اند. هدف این چالش های 

سؤاالت  حل  برای  اول  قدم  عنوان  به  مفاهیم  تمام  جزءبه جزء  و  عمیق  دقیق،  آموزش  دوگزینه ای، 

را فرانگرفته اید  کتاب  تا تمام نکات نهفته در تست های این  گمان ما،   تشریحی و تستی است و به 

به هیچ عنوان نباید به سراغ سؤاالت تشریحی و چهارگزینه ای بروید.

کوچک برای یافتن پاسخ درست مواجه می شوید.  کتاب، در هر سؤال با یک چالش  شما در این 

در برخی از موارد ممکن است شما پاسخ درست را دقیق و بدون تردید بلد باشید اما در موارد دیگر 

یا جزوه ای دیگر نیست. شما می توانید  کتاب  نیاز به  این یقین وجود نداشته باشد. در این مواقع 

کنید و  که در پایین صفحه آورده شده است، مراجعه  کوییز  کلیدهای همان  بالفاصله به مجموعه 

پاسخ درست را یاد بگیرید.

مختلف،  زمانی  بازه های  در  تست ها  مرور  و  تکرار  با  همراه  یادگیری  و  مطالعه  تکنیک  این 

این  در  فعال می کند.  را  و حافظۀ شما  مغز  غیرفعال  و قسمت های  گاه  ناخودآ از ضمیر  بخش هایی 

گاه وارد یک بازی ُبرد و باخت می شود و در نهان برای پیروزی در  روش حافظۀ شما به صورت ناخودآ

یک مسابقۀ ساده، سریع و هیجان انگیز تالش می کند. این تالش و چالش لذت بخش در قالب این 

که بدون آن که خودتان بفهمید، ده ها بازی  کوچک، به قدری ساده و آرام پیش می رود  دوئل های 

دوئل گونه را بدون خستگی و ماللت پشت سر می گذارید و در این مسیر هموار و بدون دست انداز، 

که برای اولین بار  به موفقیت های بسیار زیادی دست می یابید. مسیری هموار و بدون پیچ و خم 

تجربه ای واقعًا متفاوت از درس خواندن و یادگیری را برای شما امکان پذیر می کند. تجربه ای مدرن از 

درس خواندن و مسیری میانُبر برای جلو زدن از همه!
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  از گورخری پرسیدم:

»تو سفیدی راه راه سیاه داری؟«

»یا اینکه سیاهی راه راه سفید داری؟«

گورخر به جای جواب دادن پرسید:

تو خوبی فقط عادت های بد داری؟

ساکتی بعضی وقت ها شلوغ می کنی،

یا شیطونی بعضی وقت ها ساکت می شی؟

ذاتًا خوشحالی بعضی روزها ناراحتی،

یا ذاتًا افرسده ای بعضی روزها خوشحالی؟

لباسهات متیزن فقط پیرهنت کثیفه،

یا کثیفن و شلوارت متیزه؟

و گورخر پرسید و پرسید و پرسید،

و پرسید و پرسید و بعد رفت.

دیگه هیچوقت از گورخرها دربارۀ راه راهاشون چیزی منی پرسم.

برگرفته از کتاب »چراغی در زیر شیروانی«،

شعرهای »ِشل سیلور استاین«، ترجمۀ »طوبی یکتایی«

مقدمۀ مؤلفان

Dr. M.Nikrad

دکترمجیدنیکراد

Dr. M.Kishani Farahani

کیشانیفراهانی دکترمحمد
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تـیـم تـألـیف
  و ویـراسـتاری
کـتــاب هـای
ز یست شناسی

ITکارشناسارشدمهندسی
ودانشجویپزشکی

مریمنجفیراشد
M.NajafiRashed

دکترایمیکروبیولوژی
دکترپریسامبصری
Dr.P.Mobasseri

دانشجویپزشکی
کوشیار دانیالغفاری

D.GhaffariKoushyar

دانشجویپزشکی
امیرحسینآخوندی

A.H.Akhondi
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فهرست مطالب

زیست شناسی ، دیروز، امروز و فردا فصل اول

گفتار 1: زیست شناسی چیست؟   �   10         001-012Quiz

گفتار 2: زیست شناسی نوین   �   22         013-017Quiz

گفتار 3: زیست شناسی در خدمت انسان   �   27         018-025Quiz

029Quiz-026        درست و نادرست   �   35

گوارش و جذب مواد فصل دوم

گفتار 1: یاخته و بافت جانوری   �   42         030-048Quiz

گوارش   �   61 گفتار 2: ساختار و عملکرد لولۀ          049-082Quiz

گوارش   �   95 گفتار 3: جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه          083-104Quiz

گوارش در جانداران   �   117 گفتار 4: تنوع          105-120Quiz

133Quiz-121        درست و نادرست   �   133

تبادالت گازی فصل سوم

گفتار 1: ساز و کار دستگاه تنفس در انسان   �   148         134-157Quiz

گفتار 2: تهویۀ ششی   �   172         158-175Quiz

گازی   �   190 گفتار 3: تنوع تبادالت          176-183Quiz

188Quiz-184        درست و نادرست   �   198

گردش مواد در بدن فصل چهارم

گفتار 1: قلب   �   204         189-219Quiz

گفتار 2: رگ ها   �   235         220-245Quiz

گفتار 3: خون   �   261         246-261Quiz

گردش مواد در جانداران   �   277 275Quiz-262         گفتار 4: تنوع 

292Quiz-276        درست و نادرست   �   291
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تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد فصل پنجم

کلیه ها   �   310 گفتار 1: هم ایستایی و          293-302Quiz

گفتار 2: فرایند تشکیل ادرار و تخلیۀ آن   �   320         303-315Quiz

گفتار 3: تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جاندارن   �   333         316-325Quiz

334Quiz-326        درست و نادرست   �   343

از یاخته تا گیاه فصل ششم

گیاهی   �   354 گفتار 1: ویژگی های یاختۀ          335-353Quiz

گفتار 2: سامانۀ بافتی   �   373         354-366Quiz

گیاهان   �   386 گفتار 3: ساختار          367-384Quiz

391Quiz-385        درست و نادرست   �   404

جذب و انتقال مواد در گیاهان فصل هفتم

گیاهی   �   412 گفتار 1: تغذیۀ          392-402Quiz

گیاهی   �   423 گفتار 2: جانداران مؤثر در تغذیۀ          403-410Quiz

گیاهان   �   431 گفتار 3: انتقال مواد در          411-434Quiz

444Quiz-435        درست و نادرست   �   455
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فصل دوم  گوارش و جذب مواد

کنید.  کامل   با توجه به شکل زیر، عبارت ها را 

 1 این شکل نشان دهندۀ  است.

A برون رانی

a

b

B درون بری 

 2  نشان دهندۀ  است.

B سیتوپالسم A دیوارۀ یاخته 

 3  نشان دهندۀ  است.

کیزه B را کیسۀ غشایی   A

وسیتوز  می یابد. گز  4 در فرایند آندوسیتوز، طول غشای یاخته  و در فرایند ا

B افزایش - کاهش کاهش - افزایش   A

 5 بدن انسان از  نوع بافت اصلی ساخته شده است.

B چهار A دو 

 6 چهار نوع بافت اصلی بدن انسان، بافت های پوششی، پیوندی،  و  هستند.

B استخوانی - غضروفی A ماهیچه ای - عصبی 

 7 بافت های اصلی بدن انسان، از  و مواد موجود در فضای بین آن ها تشکیل می شوند.

B یاخته ها A اندام ها 

 8 انواع بافت ها به  ، در اندام ها و دستگاه های بدن وجود دارند.

B نسبت های مختلف A یک نسبت 

 9 بافت پوششی، سطح بدن)پوست( و سطح  را می پوشاند.

B ماهیچه های بدن A حفره ها و مجاری درون بدن 

 10 یاخته های بافت پوششی،  هستند و بین آن ها فاصلۀ بین  یاخته ای  وجود دارد.

B از یکدیگر دور - زیادی A به یکدیگر بسیار نزدیک - اندکی 
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زیست شناسی دهم | 

 1 در زیر یاخته های بافت پوششی، بخشی به نام  وجود دارد.

B الیۀ مخاطی A غشای پایه 

 2 غشای پایه، یاخته های بافت پوششی را به  متصل نگه می دارند.

B بافت های روی بافت پوششی A یکدیگر و بافت های زیر آن 

وتئینی و  است.  3 غشای پایه، شبکه ای از رشته های پر

گلیکو پروتئینی  B A لیپیدی 

وتئینی ترکیب  هستند. گلیکو پر  4 مولکول های 

B لیپید و نوکلئیک اسید کربوهیدرات و پروتئین   A

 5 غشای پایه، ساختاری  یاخته است.

B فاقد A دارای 

 6 یاخته های بافت پوششی به شکل های  در یک یا چند الیه سازمان می یابند.

کروی، رشته ای و قیف مانند  B A سنگ فرشی، مکعبی و استوانه ای 

گوارش، بافت پوششی به شکل  یا  وجود دارد.  7 در بخش های مختلف لولۀ 

B رشته ای - مکعبی A سنگ فرشی - استوانه ای 

 8 بافت پوششی در دهان و مری، از نوع  است.

B استوانه ای تک الیه ای A سنگ فرشی چند الیه ای 

 9 بافت پوششی در روده و معده، از نوع  است.

B استوانه ای تک الیه ای A سنگ فرشی چند الیه ای 

a b

کنید.  کامل   با توجه به شکل مقابل، عبارت ها را 

 10 این شکل نشان دهندۀ بافت  است.

A سنگ فرشی یک الیه 

B مکعبی یک الیه
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فصل دوم  گوارش و جذب مواد

 1  نشان دهندۀ  است.

B مخاط A غشای پایه 

 2   است.

B بافت پوششی A بافت زیرین 

 3 دیوارۀ مویرگ ها از بافت پوششی  تشکیل شده است.

B مکعبی تک الیه ای A سنگ فرشی تک الیه ای 

 4 شکل مقابل نشان دهندۀ  است. 

A بافت استوانه ی یک الیه ای 

B بافت مکعبی یک الیه ای

 5 بافت پوششی مکعبی یک الیه ای در  دیده می شود.

B دیوارۀ مویرگ A دیوارۀ نفرون)گردیزه( 

ون در سطح  آن قرار دارد.  6 غشای پایۀ بافت دیوارۀ نفر

B بیرونی A درونی 

 7 شکل روبه رو نشان دهندۀ بافت  است. 

A استوانه ای یک الیه ای

B مکعبی یک الیه ای

 8 هستۀ یاخته های پوششی استوانه ای، در  یاخته قرار دارد.

B مرکز A قاعدۀ 

 9 شکل مقابل، بافت  را نشان می دهد. 

A سنگ فرشی چند الیه ای 

B مکعبی یک الیه ای

 10 عمقی ترین الیۀ بافت سنگ فرشی چند الیه،  است.1 

B استوانه ای شکل A مکعبی شکل 

کهاینالیه،مکعبیشکلاست،نهمکعبی! کنید 1.دقت
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 1  الیه های سطحی بافت سنگ فرشی چند الیه، نسبت به عمقی ترین الیۀ آن،  هستند.

کشیده تر  B A قطور تر 

 2 غده ها از بافت  در برخی نقاط بدن تشکیل شده اند.

B پوششی A پیوندی 

 3 یاخته های  در غده های بزاقی، بزاق تولید و از طریق مجراهایی به دهان ترشح می کنند.

B پوششی A پیوندی 

 4 غده و یاخته های ترشحی در  نیز دیده می شوند.

B معده و روده A ماهیچه های اسکلتی و صاف 

کنید.  کامل   با توجه به شکل زیر ، عبارت ها را 

 5 این شکل نشان دهندۀ بخشی از  است.

B غدۀ هیپوفیز A غدۀ بزاقی 

 6  نشان دهندۀ  است.

B مجرای بزاق A یاخته های ترشح کنندۀ بزاق 

 7   را نشان می دهد.

b

a

B مجرای غدۀ بزاقی       A یاخته های ترشح کنندۀ بزاق 

 8 غدد و یاخته های ترشحی در معده و روده، موادی را می سازند و به  ترشح می کنند.

B سطح بدن A فضای درون این اندام ها 

 9 بافت پیوندی از انواع یاخته ها و  تشکیل شده است.

B غشای پایه A مادۀ زمینه ای 

 10 مادۀ زمینه ای بافت پیوندی، توسط  ساخته می شود.

B یاخته های خود بافت پیوندی A یاخته های سایر بافت ها 
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فصل دوم  گوارش و جذب مواد

وتئینی  تشکیل شده است.  1 مادۀ زمینه ای بافت پیوندی از رشته های پر

کتین کراتین و ا  B کشسان )ارتجاعی(  کالژن و   A

 2 بافت پیوندی،  و بافت های مختلف را به هم پیوند می دهد.

B اندامک ها A یاخته ها 

 3 در انواع بافت پیوندی مقدار ونوع رشته ها و مادۀ زمینه ای،  است.

B متفاوت A یکسان 

 4 در بدن انسان،  نوع بافت پیوندی وجود دارد.

B شش A سه 

بی،  را نام برد. کم )رشته ای(، چر  5 از انواع بافت پیوندی می توان سست، مترا

B خون، استخوان و غضروف A سنگ فرشی، مکعبی و استوانه ای 

 6 بافت پیوندی سست، بافتی  است.

B انعطاف ناپذیر A انعطاف پذیر 

 7 مادۀ زمینه ای بافت پیوندی سست،  و  است.

ک کدر ، زرد رنگ و غیر چسبنا  B A شفاف، بی رنگ و چسبنده 

وتئین است. گلیکو پر  8 مادۀ زمینه ای بافت پیوندی، مخلوطی از انواع  مانند 

کوچک B مولکول های  A مولکول های درشت 

  را پشتیبانی می کند.
ً
 9 بافت پیوندی سست، معموال

B خون A بافت پوششی 

گوارش، یک الیۀ بافت پیوندی سست قرار دارد.  10 در زیر  لولۀ 

B بافت پوششی A بافت ماهیچه ای 
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کنید.  کامل   با توجه به شکل زیر ، عبارت ها را 

 1 این شکل نشان دهندۀ  است.

A بافت پیوندی سست
a

b

c

d

e

کم   B بافت پیوندی مترا

 2  نشان دهندۀ  است.

کشسان B رشتۀ  کالژن  A رشتۀ 

 3   را نشان می دهد.

کشسان B رشتۀ  کالژن  A رشتۀ 

 4  نشان دهندۀ  این بافت است.

B رشته های A یاخته های 

 5  نشان دهندۀ  است.

B رگ خونی کالژن  A رشتۀ 

 6  نمایانگر  است.

B یاخته A مادۀ زمینه ای 

 7 در بافت پیوندی سست،  نوع یاخته وجود دارد.

B چند A یک 

 8 در بافت پیوندی سست برخالف بافت های پوششی،  دیده نمی شود.

B پروتئین A غشای پایه 

گرفته اند. وتئینی بافت پیوندی سست، به طور  در مادۀ زمینه ای قرار   9 رشته های پر

B نامنظم A منظم 

کشسان، ضخامت  دارند. کالژن نسبت به رشته های   10 رشته های 

B بیشتری کمتری   A
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کالژن از بافت پیوندی سست،  است. کم )رشته ای(، میزان رشته های   1 در بافت پیوندی مترا

B بیشتر کمتر   A

 2 تعداد یاخته ها در بافت پیوندی رشته ای نسبت به بافت سست،  است.

B بیشتر کمتر   A

کم، نسبت به بافت سست است.  3 مادۀ زمینه ای بافت پیوندی مترا

B بیشتر کمتر   A

کم از بافت پیوندی سست،  و انعطاف پذیری آن،  است.  4 مقاومت بافت پیوندی مترا

B بیشتر - کمتر کمتر - بیشتر   A

کم وجود دارد.  5 در زردپی، رباط و  ، بافت پیوندی مترا

B بخش هایی از قلب A همۀ بخش های قلب 

کنید.  کامل   با توجه به شکل زیر ، عبارت ها را 

 6 این شکل نشان دهندۀ  است. 

کم B بافت پیوندی مترا A بافت پیوندی سست 

 7  نشان دهندۀ  است.

گلیکولیپید  B کالژن  A رشتۀ پروتئینی 

 8  بیانگر  این بافت است.

b a

B یاخته های                         A رشته های 

گرفته اند. 1 کنار یکدیگر قرار  وتئینی به صورت    9 با توجه به شکل، رشته های پر

B نامنظم A منظم 

بی هستند. بی، دارای مقدار  چر  10 یاخته های بافت چر

B اندکی A فراوانی 

کم،رشتههایپروتئینیبهصورتنامنظمکناریکدیگرقرارگرفتهاندکهخارجازمحدودۀکتابدرسیاست. 1.البتهدرگروهیازبافتهایمترا
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بی،  بدن انسان است.  1 بافت چر

B منعطف ترین بافت A بزرگ ترین ذخیرۀ انرژی 

کف دست ها و پاها نقش  دارد. بی در   2 بافت چر

B ضربه گیری گرما  A تولید 

بی، به عنوان عایق  عمل می کند.  3 بافت چر

B صوت A حرارتی و ضربه 

کنید.  کامل   با توجه به شکل زیر ، عبارت ها را 

 4 این شکل نشان دهندۀ  است.

A بافت پیوندی چربی 
?

کم                                                                     B بافت پیوندی مترا

که در شکل با  مشخص شده است،    5 بخشی 

را نشان می دهد.

B یاختۀ چربی                   A یاختۀ ترشح کنندۀ بزاق 

گرفته است. بی در  قرار   6 هستۀ یاخته های چر

B مجاورت غشای یاخته A مرکز یاخته 

بی  است.  7 مقدار مادۀ زمینه ای بافت پیوندی چر

B اندک A زیاد 

 8  شکل مقابل، نشان دهندۀ یاخته های ماهیچه ای از نوع

  است.

A اسکلتی)مخطط(

B قلبی

و  هستند  استوانه ای شکل  اسکلتی  ماهیچه ای   9 یاخته های 

 هسته دارند.

B چند A یک 
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 1 هستۀ یاخته های ماهیچه ای اسکلتی، در  قرار دارد و به آن ها ظاهری برآمده داده است.

B مجاورت غشای یاخته ای A مرکز یاخته 

 2 شکل مقابل، نشان دهندۀ یاخته های ماهیچه ای از نوع  است. 

A قلبی

B اسکلتی

هر  و  هستند  استوانه ای شکل  قلبی،  ماهیچه ای  یاخته های   3 

یاخته  هسته دارد.

B یک یا دو A چندین 

 4 هستۀ یاخته های ماهیچه ای قلبی، در  قرار دارد.

B مجاورت غشای یاخته ای A مرکز یاخته 

از نوع یاخته های ماهیچه ای   5 شکل مقابل، نشان دهندۀ 

  است.

A صاف 

B قلبی 

 6 هر یاختۀ ماهیچه ای صاف، دوکی شکل و دارای  هسته است.

B چند A یک 

 7 هستۀ یاخته های ماهیچه ای صاف، در  بخش یاخته قرار دارد.

B پهن ترین کم قطرترین   A

 8 یاخته های ماهیچه ای صاف،  رنگ و یاخته های ماهیچه ای قلبی و اسکلتی،  رنگ 

دیده می شوند.

B قرمز - سفید)صورتی( A سفید)صورتی( - قرمز 

 9 یاخته های ماهیچه ای اسکلتی و قلبی بر خالف یاخته های ماهیچه ای صاف،  به نظر می رسند.

B بدون خط A خط دار 

 10 یاخته های ماهیچه ای قلبی بر خالف سایر انواع ماهیچه ها،  هستند.

B غیر منشعب A منشعب 
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قلب

کرده بود، انجام شد. که ..................... سکته   1 دومین عمل موفقیت آمیز پیوند قلب مصنوعی در ایران روی مردی 

یکبار B  سهبار A

درصد    10 فقط  شد،  انجام  او  وی  ر ایران  مصنوعی  قلب  پیوند  موفقیت آمیز  عمل  دومین  که  بیماری   2 

..................... داشت.

بروندهقلبی B تعدادضربانقلب A

 3 آنژیوگرافی )رگ نگاری( برای ..................... استفاده می شود.

کردندریچههایقلب باز B تشخیصبستهبودنرگها A

گردش مواد در انسان با بقیۀ مهره داران، ..................... است.  4 

یکسان B متفاوت A

 5 قلب انسان شامل ..................... بطن و ..................... دهلیز است.

سه-سه B دو-دو A

 6 دو بطن ..................... و ..................... در قلب انسان وجود دارد.

باال-پایین B چپ-راست A

 7 دو دهلیز ..................... و ..................... در قلب انسان وجود دارد.

باال-پایین B چپ-راست A

 8 دهلیزها ..................... بطن ها قرار دارند.

پایین B باالی A

 9 خون از طریق ..................... به دهلیزها وارد می شود.

سیاهرگها B سرخرگها A

 10 به دهلیز راست، دو سیاهرگ بزرگ به نام های ..................... وارد می شود.

برین بزرگسیاهرگزیرینوبزرگسیاهرگز A

کرونر سیاهرگبابوسیاهرگ B
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 1 عالوه بر سیاهرگ های بزرگ، سیاهرگ ..................... به دهلیز راست می ریزد.

کلیلی( کرونر)ا  B باب A

 2 در مجموع ..................... سیاهرگ به دهلیز راست وارد می شود.

سه B دو A

 3 خون از طریق ..................... به دهلیز چپ وارد می شود.

دوسرخرگششی B چهارسیاهرگششی A

 از ..................... خون دریافت می کنند.
ً
 4 بطن ها مستقیما

دهلیزها B سیاهرگها A

 5 بطن راست از ..................... و بطن چپ از ..................... خون دریافت می کند.

دهلیزراست-دهلیزچپ B دهلیزچپ-دهلیزراست A

ج می شود.  6 خون بطن ها از طریق ..................... از قلب خار

سرخرگها B سیاهرگها A

ج می شود.  7 خون بطن راست از طریق ..................... از قلب خار

چهارسیاهرگششی B دوسرخرگششی A

ج می شود.  8 خون بطن چپ از طریق ..................... از قلب خار

سرخرگآئورت B دوسرخرگششی A
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کنید. کامل   با توجه به شکل، عبارت ها را 

 1  نشان دهندۀ ..................... است.

برین بزرگسیاهرگز A

سیاهرگششی B

 2  ..................... را نشان می دهد.

بزرگسیاهرگزیرین A

سیاهرگششی B

 3  نشانگر ..................... است.

دهلیزراست Ad

c

a
e

b

f

g

h

i 

 دهلیزچپ B

 4  نمایانگر ..................... است.

بطنچپ B بطنراست A

 5  ..................... را نشان می دهد.

سرخرگششی B سرخرگآئورت A

 6  نشان دهندۀ ..................... است.

سیاهرگهایششی B سرخرگهایششی A

 7  ..................... را نشان می دهد.

دهلیزچپ B دهلیزراست A

 8  نشانگر ..................... است.

بطنچپ B بطنراست A

 9  نمایانگر ..................... است.

سرخرگآئورت B سرخرگششی A

برین از سیاهرگ های ششی، ..................... است.  10 قطر بزرگ سیاهرگ زیرین و بزرگ سیاهرگ ز

بیشتر B کمتر  A
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 1 قطر آئورت از قطر سرخرگ های ششی، ..................... است.

بیشتر B کمتر  A

 2 ضخامت دیوارۀ دهلیزها از ضخامت دیوارۀ بطن ها، ..................... است.

بیشتر B کمتر  A

 3 ضخامت دیوارۀ بطن چپ نسبت به ضخامت دیوارۀ بطن راست، ..................... است.

بیشتر B کمتر  A

..................... تشکیل داده و به سمت بخش های پایینی بدن خم   4 سرخرگ آئورت بالفاصله در باالی قلب، 

شده است.

ستون B قوس A

گردن می رود. ج شده و به سمت سر و   5 از قوس آئورت ..................... انشعاب خار

سه B دو A

وجی از بطن راست، در ..................... به دو رگ چپ و راست منشعب می شود.  6 سرخرگ خر

باالیقوسآئورت B زیرقوسآئورت A

گردش در می آید.  7 خون بدن انسان، در دو مسیر ..................... و ..................... به 

کبدی-مغزی  B عمومی-ششی A

ج و به شش ها می رود. گردش خون ششی، خون از طریق ..................... از بطن ..................... خار  8 در مسیر 

سرخرگهایششی-راست B سرخرگآئورت-چپ A

گازها در شش، از طریق ..................... به دهلیز .....................  گردش خون ششی، خون پس از تبادل   9 در مسیر 

وارد می شود.

سیاهرگهایششی-چپ B سیاهرگهایبزرگ-راست A

اندام های  و  بافت ها  به  و  ج  خار  ..................... بطن  از   ..................... طریق  از  خون  عمومی،  خون  گردش  در   10 

گون بدن می رود. گونا

سرخرگهایششی-راست B سرخرگآئورت-چپ A
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زیست شناسی دهم | 

در
ن 

الی
 آن

ید
خر

گردش خون عمومی، خون پس از تبادل مواد در بافت ها و اندام ها، از طریق ..................... به دهلیز   1 در مسیر 

..................... وارد می شود.

سیاهرگهایششی-چپ B دوسیاهرگبزرگ-راست A

کسیژن زیادی دارد، ..................... نامیده می شود. که از شش ها برگشته است و ا  2 خونی 

خونتیره B خونروشن A

کسیژن کمتری نسبت به خون روشن دارد، .....................نامیده می شود.  3 خونی که از بافت ها برگشته است و ا

خونتیره B کلیلی خونا A

برین، ..................... است.  4 خون بزرگ سیاهرگ زیرین و بزرگ سیاهرگ ز

تیره B روشن A

 5 خون دهلیز و بطن راست، ..................... است.

تیره B روشن A

 6 خون سرخرگ های ششی، ..................... است.

تیره B روشن A

 7 خون سیاهرگ های ششی، ..................... است.

تیره B روشن A

 8 خون دهلیز و بطن چپ، ..................... است.

تیره B روشن A

 9 خون سرخرگ آئورت، ..................... است.

تیره B روشن A
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فصل چهارم  گردش مواد در بدن
در

ن 
الی

 آن
ید

خر

a

b

کنید.  کامل   با توجه به شکل روبه رو، عبارت ها را 

 1 این شکل نشان دهندۀ ..................... است.

گردشآب سامانۀ B گردشخونعمومیوششی  A

 2  نشان دهندۀ ..................... است.

گردشششی  B گردشعمومی  A

 3  ..................... را نشان می دهد.

گردشعمومی  B گردشششی  A

که از ..................... عبور می کند، نمی تواند نیازهای تنفسی و غذایی قلب را برطرف نماید.  4 خونی 

مویرگهایقلب B درونقلب A

 5 ماهیچۀ قلب با رگ های ویژه ای به نام ..................... تغذیه می شود.

بزرگسیاهرگها B کلیلی سرخرگا A

گرفته است. کلیلی از ..................... انشعاب   6 سرخرگ ا

آئورت B سیاهرگششی A

کلیلی پس از رفع نیاز یاخته های قلبی، ..................... می شوند.  7   رگ های ا

ازهمجدا B باهمیکی A

کلیلی، ..................... به وجود می آید.  8 از یکی شدن  رگ های ا

برین بزرگسیاهرگز B کلیلی سیاهرگا A

کلیلی به ..................... متصل می شود.  9 سیاهرگ ا

دهلیزچپ B دهلیزراست A

کلیلی توسط لخته یا سخت شدن دیوارۀ آن ها، ممکن است باعث ..................... شود.  10 بسته شدن سرخرگ ا

مرگمغزی B سکتۀقلبی A
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زیست شناسی دهم | 

در
ن 

الی
 آن

ید
خر

 1 در سکتۀ قلبی، به بخشی از ماهیچۀ قلب، ..................... نمی رسد و یاخته های آن می میرند.

کسید کربندیا  B کسیژن ا A

گفته می شود. کلیلی یا سخت شدن دیوارۀ آن ها، .....................   2 به فرایند بسته شدن سرخرگ های ا

پلیسیتمی B تصلبشرایین A

?

کنید.  کامل   با توجه به شکل، عبارت ها را 

 3 عالمت سؤال ..................... را نشان می دهد.

کلیلی رگهایا B برین سیاهرگهایزیرینوز A

 ..................... به  تارهایی  توسط  آئورتی  قوس  زیر  در  ششی  سرخرگ   4 

متصل شده است.

سرخرگآئورت B برین بزرگسیاهرگز A

 5 روی بافت ماهیچه ای قلب، بافت ..................... وجود دارد.

غضروف B چربی A

 6 وجود دریچه ها در هر بخشی از دستگاه گردش مواد، باعث ..................... جریان خون در آن قسمت می شود.

دوطرفهشدن B یکطرفهشدن A

کار نرفته است.  7 در ساختار دریچه ها، ..................... به 

بافتماهیچهای B بافتپوششی A

 8 دریچه های قلب از بافت های ..................... تشکیل  شده اند.

پوششیوپیوندی B ماهیچهایوغضروفی A

 9 دریچه های قلب حاصل چین خوردن ..................... هستند.

بافتپیوندی B بافتپوششی A

 10 بافت پیوندی موجود در دریچه های قلب از نوع ..................... است.

کم)رشتهای( پیوندیمترا B پیوندیسست A
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در
ن 

الی
 آن

ید
خر

  فصل هفتم  جذب و انتقال مواد در گیاهان

گاه تا فواصل بسیار ..................... جابه جا می شود. گیاهان،   1 شیرۀ خام در 

کوتاه  B A طوالنی  

گیاه ..................... در روز است.  2 سرعت انتشار آب و مواد در 

B چند متر A چند میلی متر 

کارآمد نیست.  3 انتشار برای فواصل ..................... 

کوتاه  B A طوالنی  

 4 انتقال آب و مواد معدنی در مسیر های بلند، طبق پدیدۀ ..................... انجام می پذیرد.

B جریان مونش A جریان توده ای  

گیاه در فرایند جریان توده ای، به  ..................... در روز می رسد.  5 سرعت انتشار آب و مواد معدنی در 

B چند متر A چند میلی متر 

 6 جریان توده ای در آوندهای چوبی تحت اثر ..................... و با همراهی خواص ویژۀ آب انجام می شود.

B فشار ریشه ای و تعرق A بارگیری چوبی و تعریق 

کمک می کند، ..................... است. که به جریان توده ای در آوندهای چوبی   7 عاملی 

B خواص ویژۀ آب A شیرۀ پرورده 

کاهش پتانسیل آب و افزایش فشار در آوند چوبی می شود، ..................... است. که باعث   8 فرایندی 

B فشار ریشه ای A جریان فشاری 

 9 انتقال یون های معدنی از ریشه به آوند چوبی به روش ..................... انجام می شود.

B انتشار A انتقال فعال 

 10 انتقال یون های معدنی به آوند های چوبی، توسط یاخته های زندۀ درون استوانۀ آوندی ریشه و ..................... 

انجام می شود.

B برون پوست A درون پوست 
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در
ن 

الی
 آن

ید
خر

زیست شناسی دهم | 

 1 با افزایش یون ها در آوند چوبی، پتانسیل آب در آوند چوبی ..................... می یابد.

B افزایش کاهش    A

کاهش پتانسیل آب درون آوند چوبی، موجب ..................... آوند چوبی می شود.  2 

B خروج آب از A ورود آب به  

 3 بر اثر تجمع آب و یون ها در آوندهای چوبی ریشه،  ..................... ایجاد می شود.

B فشار ریشه ای A جریان فشاری  

 4 فشار ریشه باعث .....................  می شود.

کشیدن شیرۀ پرورده به سمت پایین  B A هل دادن شیرۀ خام به سمت باال 

کنید.  کامل   با توجه به شکل زیر، عبارت ها را 

 5 شکل آزمایشی برای  ..................... است.

B تشخیص میزان تعرق A اندازه گیری فشار ریشه ای 

a 6  نشان دهندۀ ..................... است.

b

B شیرۀ خام                                             A جیوه 

 7  نشان دهندۀ ..................... است.

B شیرۀ خام A جیوه 

گیاهان، فشار ریشه ای در صعود شیرۀ خام نقش ..................... دارد.  8 در بیشتر 

B زیادی کمی    A

 9 فشار ریشه ای در بهترین حالت می تواند شیرۀ خام را چند ..................... به باال بفرستد.

B سانتی متر A متر  

 10 عامل اصلی در انتقال شیرۀ خام، ..................... است.

B مکش تعرقی A هوازدگی  
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در
ن 

الی
 آن

ید
خر

  فصل هفتم  جذب و انتقال مواد در گیاهان

 1 علت تعرق، حرکت آب از محل دارای پتانسیل ..................... است.

کمتر  B بیشتر به  کمتر به بیشتر    A

 2 ستون آب در آوند چوبی ..................... است.

B نا پیوسته A پیوسته 

گی  ..................... است.  3 علت پیوستگی ستون آب در آوند چوبی، ویژ

B هم چسبی و دگر چسبی مولکول آب  A بزرگ بودن ساقه 

وی مکش تعرق ..................... است.  4 نیر

کم  B A زیاد  

وی ..................... است. گرم، بر اثر نیر کاهش قطر تنۀ یک درخت در روز   5 

B مکش تعرقی زیاد A فشار ریشه ای  

کاهش می یابد. گرم، قطر تنۀ درخت به مقدار .....................  کشش تعرقی زیاد در یک روز  وی   6 در اثر نیر

B زیاد  A اندک  

کافی نداشتند، به راحتی له می شدند. گر دیوارۀ ..................... استحکام  گرم، ا  7 در اثر مکش تعرق در یک روز 

B آوندهای آبکشی  A آوندهای چوبی 

کنید.  کامل   با توجه به شکل مقابل، عبارت ها را 

بوط به ..................... است.  8 شکل روبه رو مر

B انتقال سیمپالستی A حرکت شیرۀ خام 

 9 حرکت شیرۀ خام در این شکل بر اثر ..................... است.

B مکش تعریقی  A مکش تعرقی  

 10  نشان دهندۀ ..................... است.

b

c

f

d

a

e
B عدسک                  A روزنه  
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در
ن 

الی
 آن

ید
خر

زیست شناسی دهم | 

 1  نشان دهندۀ ..................... است.                                                                   

B یاخته های میانبرگ A یاخته های رگبرگ 

 2  ..................... را نشان می دهد.

B میانبرگ A رگبرگ 

نشان دهندۀ ..................... است. 3 

B آوند آبکشی  A آوند چوبی  

 4  ..................... را نشان می دهد.

B نگهبان روزنه                                       کشنده  A تار 

 5  نشان دهندۀ ..................... در ریشه است.

B  آوند آبکشی A  آوند چوبی  

گیاه است.  6  اولین اتفاق، ..................... به صورت انتشار از روزنه های هوایی اندام های نوک 

گیاه B خروج آب از  گیاه  A ورود آب به 

 7 آب به صورت ..................... از رگبرگ وارد فضای بین یاخته ای یاخته های میانبرگ می شود.

B بخار A مایع  

وج بخار آب از رگبرگ موجب ..................... پتانسیل آب در رگبرگ می شود.  8 خر

B افزایش کاهش   A

کاهش پتانسیل آب در رگبرگ، آب از محل با پتانسیل ..................... جابه جا می شود.  9 در نتیجۀ 

کمتر B بیشتر به  کمتر به بیشتر   A

کاهش آب در رگبرگ، آب از ..................... به رگبرگ وارد می شود.  10 با 

B آوند آبکشی                                          A آوند چوبی  
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 آن
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خر

  فصل هفتم  جذب و انتقال مواد در گیاهان

وج آب از آوند چوبی ساقه، پتانسیل آب در آن ..................... می یابد.  1 با خر

B افزایش کاهش    A

کشیده شدن ستون آب می شود. کاهش پتانسیل آب در آوند چوبی ساقه، باعث به .....................   2 

B پایین A باال 

کاهش پتانسیل آب در آوند چوبی ساقه، آب از ..................... به آوند چوبی وارد می شود.  3 با 

B ریشه A آوند آبکشی  

کاهش یافته و آب ..................... می شود. وج آب از ریشه، پتانسیل آب در ریشه   4 در نتیجۀ خر

ج B از ریشه خار A به ریشه وارد 

وج آب از گیاه، ..................... نامیده می شود.  5 باال کشیده شدن ستون آب به دلیل اختالف پتانسیل در نتیجۀ خر

B تعریق  A مکش تعرقی  

بوط به انتشار آب درون ..................... است.   6 شکل روبه رو مر

A ریشه

B برگ

 7 بیشتر روزنه های هوایی برگ ..................... قرار دارند.

B در سطح باالیی برگ  A در سطح پایینی برگ 

گیاهان تعرق می تواند از طریق ..................... ، پوستک و عدسک انجام  شود.  8 در 

B روزنه های آبی A روزنه های هوایی 

گیاهان از طریق ..................... انجام می شود.  9 بیشتر تعرق 

B پوستک و عدسک A روزنه های برگ  

گازها و تعرق برگ ها از ..................... انجام می شود.  10 بیشتر تبادل 

A منفذ بین یاخته های نگهبان روزنۀ هوایی 

B منفذ بین یاخته های میانبرگ
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