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ف
دی

ر
 

 بارم سواالت

0 

 : از عبارت های زیر را تعیین کنید درست یا نادرست بودن هر یک

 .ی خوشمزه استای زیست شناسان ثابت کرده اند که شیر، مایع -0

 در قورباغه ساز و کار تهویه ی فشار منفی وجود دارد  -2

 ترکیب شیمیایی هوای دمی و باز دمی یکسان است  -3

 یکی از پیامد های جنگل زدایی کاهش تنوع زیستی است  -0

 گوارش در نشخوار کنندگانی مثل گاو ، باعث کاهش دمای کره زمین می شود  -8

 گوارش در هیدر آب شیرین ابتدابرون سلولی و سپس درون سلولی است  -6

0.8 

2 

 کلمه درست را انتخاب کنید : 

 .زیست کره ( پایان می یابد -یاخته ( شروع می شود و با ) زیست بوم  -گستره ی حیات، از ) اندامک -0

 .کربن است(6 -8با )  ریبوز مونوساکاریدی  -2

 غیر یکسان (است. –میزان رطوبت در هوای دمی و بازدمی )یکسان  -3

 کربو هیدرات ها ( کمک می کند  –آنریم آمیالز بزاق به گوارش) پرو تئین ها  -0

هم حس ) سمپاتیک (  و اعصابافزایش ( –) کاهش معموالً اعصاب پاد هم حس ) پارا سمپاتیک (فعالیت دستگاه گوارش را. -8

 میدهند افزایش ( –) کاهش  فعالیت این دستگاه را

 ( است کمتر -مقاومت بافت پیوندی متراکم در مقابل کشش از بافت پیوندی سست )بیشتر -6

0.58 

3 

 ( اضافی است در ستون ب واژه یکبارات مرتبط با هم را پیداکرده و شماره آن را بنویسید ) ع

 ستون ب                                                                                                                  ستون الف         

 عدد3 -الف                                                                                                  مؤ ثر در تقسم یاخته ای 0-

  گلژی –ب                                                                                                          ساختن پروتئین ها2-

  عدد 8 - ج                                                                                                و ترشح مواد بسته بندی3-

 لیزوزوم -د                                                                 تعداد رشته های اسید چرب در فسفولیپیدها 0-

  ریبوزوم - ه                           به کار می رودDNAتعداد کربن های نوعی کربوهیدرات که در ساختار 8-

                                                                           عدد2- ز                                                             گلیسرید هاتعداد رشته های اید چرب درتری  -6

  سانتریول  –و                                                                                                                                          

0.8 

0 

 در تصویر زیر موارد شماره گذاری شده را نامگذاری کنید

 

0-                    ..................2- ................... 

2-                    ..................0- ................... 
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8 
یری گکنید بدن چگونه از این مسئله جلوهستند و میتوانند خود لوزالمعده را نیز تجزیه کنند فکر می پروتئاز های لوزالمعده قوی و متنوع

 می کند 
 

0 

6 

  (به کدامیک از ویژگیهای جانداران اشاره دارد؟ )نیازی به نوشتن توضیحات نیستزیرهر یک از موارد 

  میشودهای کبدی  ی آن در یاخته افزایش قند خون منجر به ذخیره  -1

  :بسته شدن برگ گیاه قهر در اثر لمس کردن آن  -2

 :اندازه یا تعداد یاخته افزایش   -3

  :رویش دندانهای شیری یک کودک  -0

0 

5 

 :در ارتباط با انتقال مواد به سواالت پاسخ دهید 

 پذیرد  دو روش انتقال نام ببرید که با مصرف انرژی زیستی انجام می -0

  نسبت به غلیظ فشار اسمزی بیشتری دارد یا کمتر ؟محلول رقیق  -2

 در روش انتقال فعال مواد در جهت شیب غلظت جا به جا می شوند یا خالف جهت ؟ -3

0 
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اگر در دو لوله آزمایش نشاسته  و آب و محلول ید بریزیم در دمای مناسب به یک لوله کمی بزاق اضافه کنیم رنگ بنفش چه تغییری می 

 محلول ید قهو ه ایی رنگ است در برخورد با نشاسته بنفش یا آبی تیره می شود () کند ؟ چرا ؟

 

 

0 
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 در ارتباط با دستگاه گوارش به سواالت زیر پاسخ مناسب دهید : 

 حرکات کرمی ( است  –اصلی ترین عامل برای حرکت غذا در مری ) جاذبه زمین  -0

 کدام آنزیم بزاق در از بین بردن باکتری ها نقش دارد  -2

 کدام ماهیچه ها است که در لوله ی گوارش فقط در معده وجود دارد ؟ -3

 بنداره ی بین معده و روده ی باریک چه نام دارد ؟  -0

 ماهیچه ی حلقوی انتهای راست روده ) خارجی ( مخطط است یا صاف ؟ -8

 1.8و تجزیه پرو تئین ها در معده وجود دارد ؟چه ارتباطی بین سالمت سلولهای کناری  -6

 

 ؟گوارش نهایی در کدام بخش از دستگاه گوارش انجام می گیرد بنویسید -7

2 

01 

 اصطالح نای ، نایژه و نایژک را جلوی هر توضیح بنویسید 

 به هر شش یکی وارد می شود   -0

 از حنجره شروع میشود تا شش ها ادامه دارد   -2

 فاقد بافت غضروفی است    -3

1.58 

00 

 بنویسید هر شماره مربوط به کدام حجم تنفسی است  

0-     .....................3- .................... 

2-  .......................8- .................... 

0- ...................     6-..................... 
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 گزینه ی درست را انتخاب کنید : 

 کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل میکند؟  -1

 .................م جدا میکنند، فقطه از را گوارش لوله یماهیچه های حلقوی که بخشهای مختلف به طور معمول درانسان ، ............... 

     .میشوند خارج انقباض از مواد عبور هنگام - همه ی -الف

 دارند  قرار عصبی دستگاه خودمختار بخش تأثیر تحت - همه ی  -ب

    .تارهای عضالنی تک هسته ای و چند هسته ای دارند -بعضی از  -ج

      به هنگام حرکات رو به عقب مواد غذایی باز میشوند -عضی از ب-د

 کدام عبارت، در مورد انسان صحیح است؟ -2

 کوچک به سمت پایین کشیده میشود در هنگام بلع، زبان -الف

 دارد عکس رابطه ی آن دیوارة کشیدگی با معده، تخلیه یحرکات -ب

 ماهیچه های حلقوی بخش انتهایی مری، در حالت عادی منبسط اند-ج

   سرعت تبدیل پپسینوژن به پپسین، در حضور پپسین بیشتر میشود-د

 کدام عبارت درست می باشد  -3

 .تنظیم میشودDNAالگوی رشد و نمو همة جانداران یکسان است و توسط  -الف

 .ارث میبرند های هر جانداری همواره همة صفات والدین خود را به زاده -ب

 میدارد در هومئوستازی جاندار محیط اطراف خود را تقریباً ثابت نگه -ج

 به راکیزه وابسته استATPهر جاندار برای تولید ، -د

  متعلق به یک نوع بافت اصلی بدن اند……از بین چهار نوع بافت بدن انسان میتوان گفت یاختة ...............و یاختة  -4

 تولیدکننده پیام در بصل النخاع -تولیدکننده پیام در گره سینوسی دهلیزی قلب -الف

 شکل نایCدرون حلقة  -دارای پروتئین هموگلوبین -ب

 تولیدکنندة کالژن -ترشح کنندة گاسترین -ج

 سکرتینترشح کنندة  -سازندة پادتن -د

 در فرآیند بلع .................. عطسه اسفنکتر ابتدای مری در حال .................. است -5

 انقباض –همانند  -استراحت                 د -بر خالف  -ج                 استراحت -همانند  -ب               انقباض -برخالف   -الف

 .مهمی در کنترل میزان حجم هوای دمی و یا هوای بازدمی دارد نقش............... -6

 نایژه های باریک -د                نایژکها                        -نایژه اصلی                                ج -نای                                   ب -الف

 در هنگام سیستول بطن ها دریچه های سینی ............. دو لختی و سه لختی   .............. هستند  -5

 باز  –بر خالف  -باز                                د –مانند  -بسته                      ج –بر خالف  -بسته                   ب –مانند  -الف

2.8 



 

 ..................ضربان قلب چرخه یدر هر  را به درستی کامل میکند؟ روبروچند مورد عبارت  -8

 .بطنی باز میشوند  - در زمان سیستول دهلیزی، دریچه های دهلیزی   -0

 .ن پر شدن بطنها از خون استمدت زمان پر شدن دهلیزها از خون بیشتر از مدت زما  -2

 .در زمان سیستول بطنی، فشار خون درون سرخرگ آئورت افزایش مییابد  -3

 هنگام دیاستول بطنی، دریچه های سینی بسته اند  -0

 چهار مورد  -سه مورد                                   د -دو مورد                                ج -یک مورد                     ب -الف

 .هوای ............ در ............ منظور نمی شود -9

 ظرفیت تام ششها   –ذخیره دمی  -ظرفیت حیاتی                                             ب –مرده  -الف   

 ظرفیت حیاتی –باقی مانده  -ظرفیت تام                                  د –ذخیره بازدمی  -ج   

 میباشد؟ نادرستچند مورد از موارد زیر در ارتباط با یک چرخة ضربان قلب  -01

 .دهلیزهاست (سیستول)دهلیزها، هفت برابر انقباض  ) دیاستول (مدت زمان استراحت -1

 .)اند سیستول)زمانی که مانعی برای خروج خون از دهلیزها وجود ندارد دهلیزها در حال انقباض   -2

 .سینی استهای  لختی برابر با مدت زمان بسته بودن دریچه های دولختی و سه مدت زمان باز بودن دریچه  -3

 میکنند (سیستول)بالفاصله پس از صدای اول قلب، بطنها شروع به انقباض   -0

 چهار مورد  -سه مورد                                   د -دو مورد                                  ج -یک مورد                  ب -الف
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 در ارتباط با دستگاه گردش مواد و قلب به سواالت زیر پاسخ دهید : 

 در جای خالی کلمات مناسب بنویسید  -الف

 سرخ رگ اکلیلی انشعابی از سرخ رگ .................. می باشد. -1

 های قلب با بافت .................. پوشیده شده است هدرون حفر -2

 ......... دارد و دیوارة بطن چپ ......................... از بطن راست میباشدسطح شکمی قلب حالت ................  -3

 پاسخ کوتاه دهید :  -ب

 کدام سمت قلب دارای خون تیره است ؟0-                     گردش کوچک از کدام حفره قلب شروع می شود ؟-0

 بین دهلیز چپ و بطن چپ قرار دارد ؟کدام دریچه 8-                             کدام سیاهرگ ها دارای خون روشن هستند ؟2-

 کدام سرخ رگ خروجی از قلب دارای خون تیره است ؟6-                    سیاهرگ اکلیلی به کدام بخش قلب وارد می شود ؟3-

 د ؟کدام دریچه ها از بازگشت خون از سرخ رگها به بطن ها جلو گیری می کنن5-

 دیاستول بطن ها چقدر طول می کشد ؟ -8
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00 

 بخش های خواسته شده را نام گذاری نمایید : 
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ف
دی

ر
 

 بارم سواالت

0 
 : از عبارت های زیر را تعیین کنید درست یا نادرست بودن هر یک

  درست  -6نادرست        -8درست      -0درست        -3نادرست          -2نادرست        -0

0.8 

2 
 کلمه درست را انتخاب کنید : 

 بیشتر -6 کاهش  –افزایش  -8کربو هیدراتها          -0غیر یکسان          -3          8 -2زیست کره           –یاخته -0

0.58 

 0.8 0 -و             0 -ز          2-اضافه           ه -د              8 -ج         3  -ب             6 -الف 3

0 
 0 زیست بوم  -0جمعیت                       -3دستگاه                           -2یاخته                  -0

8 
 0    است مهم هم اسیدیته عامل و میشوند فعال روده ودر میشوند ترشح لوزالمعده در فعال غیر طور به ها آنزیم ینا

6 
 0 نمو -0             رشد  -3                پاسخ به محیط -2        فرایند جذب و استفاده از انرژی -0

5 

 ) نوشتن دو مورد کافی است (درون بری  –برون رانی  –انتقال فعال  -0

 فشار اسمزی محلول رقیق کمتر است ) فشار اسمزی یا میزان آب محلول رابطه عکس دارد (      -2

  خالف جهت  -3

0 

 0 یابد می گوارش لوله در موجود ی نشاسته بزاق اثر در چون دهد می رنگ تغییر ایی ه قهو به بنفش رنگ 8

9 
ترشح  اسید کناری های سلول از اگر-8مخطط       -8پیلور        -0مورب      -3لیزوزیم      -2حرکات کرمی       -0

 ابتدای رورده باریک  -5   شوند نمی تجزیه ها تئین پرو و نشده فعال معده های آنزیمنشود

2 

 1.58 نایژک -3نای         -2نایژه         -0 01

 0.8 ظرفیت تام -6ظرفیت حیاتی           -8هوای باقی مانده           -0ذخیره بازدمی      -3جاری      -2ذخیره دمی     -0 00



 

02 

 برخی ارادی هستند     -: ب درمورد سایر گزینه ها   الف -0

 نمیکند حرکت غذایی مواد عقب به رو هیچوقت -د  ندارد وجود ایی هسته تک و ایی هسته چند زمان هم طور به  -ج

 در حالت عادی منقبض اند -رابطه یمستقیم دارد  ج -به سمت باال کشیده میشود    ب -: الفدرمورد سایر گزینه ها د  -2

باکتری -اطراف یاخته د -تمام صفات به ارث نمی رسد مانند صفات وابسته به جنس   ج -ب درمورد سایر گزینه ها  الف -3

 راکیزه ندارد 

 پوششی –پیوندی  -پیوندی      د –پوششی -عصبی      ج –ماهیچه ایی  -: الفدرمورد سایر گزینه ها ب -0

 استفراغ و بلع جز به انقباض حال در همیشه   ج -8

 به دلیل نداشتن غضروف ج  -6

 در هنگام سیستول بطن ها دریچه های سینی باز و دو لختی و سه لختی بسته هستند  د -5

 جمله ی اول نادرست چون از قبل باز هستند جمله دوم و سوم و چهارم درست می باشد    ج -8

 چون هوای باقی مانده همواره در شش ها می ماند و در ظرفیت حیاتی منظور نمی شود  د -9

ثانیه و مدت زمان انقباض هفت دهم دهلیزها  (دیاستول)مدت زمان استراحت جمله اول  درمورد سایر گزینه ها  ب -01

 پس جمله درست است  ثانیه استیک دهم  دهلیزها  (سیستول)

بطنی باز اند و مانعی برای  –های دهلیزی  دهلیزها، دریچه (سیستول)به هنگام استراحت عمومی نیز همانند انقباض جمله دوم 

ثانیه پنج دهم لختی به مدت  های دولختی و سه دریچه سوم جمله پس جمله نادرست است  خروج خون از دهلیزها وجود ندارد

بطنها قبل  (سیستول)انقباض  چهارم جمله پس جمله درست است  اند انیه بستهث پنج دهم های سینی نیز به مدت بازاند و دریچه

 پس جمله نادرست است  از صدای اول است، نه بالفاصله بعد از صدای اول
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   -الف0

 قطور تر -بر آمده   -3         پوششی -2آئورت        -

  -ب

 سرخرگ ششی -6         میترال  -8       بخش راست -0        دهلز راست -3       سیاهرگ ششی -2       بطن راست  -0

 پنج دهم ثانیه  -8        دریچه های سینی-5     

 

  مری  -2         سنگدان -0  00
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