
 

F. POURABDOOLAH 

 شناسیبخش زیستترم اول پایه دهم  پاسخ سواالت کتاب آزمایشگاه پایه دهم

 در بخش آزمایشگاه زیست قابل مشاهده است. آزمایشات توجه فایل تصاویر و توضیحات تکمیلی

 متن کتاب آزمایشگاه حتما مطالعه شود.

 ــــــــــــــــــــــــــــــ بازدمی هوای رطوبت 

 آبی رنگ  دارد؟ رنگی چه خشک کلرید II کبالت کاغذ -1

 رنگکمصورتی  شود؟می ایجاد تغییری چه آزمایش انجام از پس خشک کلریدII کبالت کاغذهای از کدام هر در  -2

 که حاوی رطوبت است.  مجاورت با هوای بازدمی چیست؟ کلرید II کبالت کاغذ رنگ تغییر علت کنیدمی فکر  -3

 با گیره جای به را خشک کلرید II کبالت کاغذ اگر   -4

 دست با که کاغذ از قسمت آن رنگ برداریم، دست

 دست رطوبت چیست؟ علت کند،می تغییر ایم،گرفته

 رنگ تغییر سبب و نگذارد تأثیر آزمایش ینتیجه بر

 نشود کاغذ آغشته به کلرید کبالت سمی است. کاغذ

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ بازدمی هوای در اکسید دی کربن 

 محلول و شودمی کدر یا شیری آهک آب محلول دهد؟می روی تغییری چه ها،لوله درون محلول در دمیدن از پس -1

 .آیدمی در زرد رنگ به بلو تیمول برم

 آهک آب محلول در دمیدن صورت در بله،  دارد؟ چرا؟ تأثیر آزمایش نتیجه بر هالوله محلول در دمیدن میزان آیا -2

 در .شودمی رنگ بی دمیدن ادامه با و شیری ابتدا آن، رنگ

 رنگ ابتدا تیمول، برم رنگ آبی محلول به دمیدن صورت

 زرد ی دمیدنادامه با و کندمی تغییر سبز سمت به محلول

 .شودمی رنگ

 نتیجه در بدنی، فعالیت انجام از پس هالوله در دمیدن آیا -3

 یا متابولیسم افزایش دلیل بله، به چرا؟ دارد؟ تأثیر آزمایش

 دفع میزان بدنی، فعالیت طی بدن هاییاخته ساز و سوخت

 .شودمی دمیده لوله در بیشتری اکسید دی کربن و یابدمی اکسید افزایش دیکربن

 
بعد از آزمایش )دمیدن هوا( -قبل از آزمایش ب –الف   

 

 الف
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 آب آهک -ب بروتیمول بلو بعد از آزمایش زرد رنگ شد و  -الف

 بعد از دمیدن هوا شیری رنگ
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F. POURABDOOLAH 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ بدن رشد پشتیبان غذاهای 

 آزمایش مورد مواد از یک کدام ها استپروتئین شناساگر بیوره، محلول -1

 شیر -سفیده تخم مرغ  دارد؟ پروتئین

 دارد؟ بیشتری پروتئین آزمایش، در استفاده مورد مواد از یک کدام  -2

 سفیده تخم مرغ

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ تنفسی گازهای انتقال دهندۀ هایگویچه 

 شدن پخش برای کار این چیست؟ تیغه روی خون کردن گسترده علت -1

بهتر  یهمشاهد منظور به تیغه، سطح در خونی بافت نازک و یکنواخت

 .شودمی انجام قرمز، هایگویچه

 با کرد؟ مشاهده خوبی به توانمی را قرمز هایگویچه نمایی بزرگ چه با -2

 یا سدر روغن از ،100عدسی از استفاده صورت در 100 و 40 نمایی بزرگ

 .استفاده کنید ایمرسیون

 هایییاخته انسان قرمز هایگویچه چیست؟ قرمز هایگویچه ظاهری هایویژگی کردید، مشاهده آنچه به توجه با -3

 .هستند مقعرالطرفین مرکز در و هسته بدون کوچک، پهن،

 ــــــــــــــــــــــــــــــ خونی هایگروه تعیین 

  دادن رسوب خونی، هایگروه حسب بر کنید؟می مشاهده تغییراتی چه خون هایقطره در دقیقه یک حدود از بعد -1

 .شودمی مشاهده کورهاآنتی و خون قطره مخلوط در ندادن رسوب یا

 

 

 

 

 

 پورعبداهلل

 98پاییز  - آزمایشگاه زیست

 
با سفیده تخم مرغ رنگ بیوره بعد از ترکیب 

 کند.به بنفش )یاسی( تغییر می

 

 
 گویچه های قرمز در نمایی میکروسکوپی

 

 
 است. B+تعیین گروه خونی: در اینجا نوع گروه خونی 

 


