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   درست یا نادرست بودن عبارات را بدون ذکر دلیل مشخص کنید. -1

 غ             ص      .روده یک الیه ماهیچه ای کمتر دارددیواره دیواره معده در مقایسه با الف( 

 غ     ص .تشکیل گل در گیاه نمونه ای از نمو است (ب

 غ             ص  هموگلوبین در غشائ گویچه های قرمز محصور استدر انسان پ(

    غ             ص  . فراوانترین ماده دفعی معدنی در ادرار اوره است (ت
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 پرسشهای چهار گزینه ای زیر را مشخص کنید:پاسخ صحیح  -2

  ؟الت مایع داردح بیشتر بخشهاکدام بخش یا غذا در  گاودر معده   الف (

 2و1موارد  -4               هزار ال -3                          نگاری  - 2                      سیرابی-1

 کدام عبارت نادرست است؟خیز به علت.......................ب( 

 افزایش پروتئین خون -4      درون سیاهرگهاکاهش فشار - 3       مصرف کم مایعات -2     کممصرف کم ن-1

 ؟موجود دارای تنفس پوستی استکدام پ( 

 2و 1موارد -4                   انسان -3                 کرم خاکی  -2          مار کبری  -1

 ؟را ندارد(  گلومرول ک)کالف کدام مورد بطور معمول توانایی عبور از منافذ مویرگت( 

   آمینو اسید -4                     اوره -3                         گلوگز- 2               گلوبینهمو -1
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 زیر جواب صحیح خط بکشید: -3

 یاخته ( پایین ترین سطح سازمان یابی حیات است. –)اندامک لف( 1

 . بیشتر( است –ون مویرگ از فشار اسمزی بافتهای اطراف )کمتر دردر بخش سیاهرگی مویرگ فشار اسمزی ب( 

 کیسه هوا دار( هستند. –پرندگان عالوه بر شش دارای ساختارهایی بنام ) کیسه هوایی پ( 

 .وجود دارد)اسفنگتر(بنداره حلقوی ( به نام  –در قسمتهایی از لوله گوارش ماهیچه های )طولی ت(
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 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. -4

 .بوجود امده اند-----------تری گلیسیرید ها از پیوند یک مولکول گلیسرول و سه مولکول الف(

 .است ---------الیه بیرونی لوله گوارش بخشی از ب(

 .وجود دارد که باعث ورود هوا به ششها میشود ----------فشار در انسان ساز وکار پ( 

 . پر میشود --------قلب در هر چرخه ضربان با خون ت( 

 .تامین میشود ----------نیروی الزم برای تراوش در کپسول بومن از ج( 

 در ادرار انحالل پذیری زیادی ندارد و تمایل آن به رسوب کردن و تشکیل بلور زیاد است.--------ماده دفعی نیتروژن دار ه( 
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 ؟در شیر موجود است دساکاریکدام دی الف( -5

 ساکارز از پیوند بین کدام مونو ساکاریدها تشکیل میشود؟ب(

 ؟بنداره های لو له گوارش چه وظیفه ای دارندپ(

 موسین از نظر مولکولی چه ساختاری دارد؟ت( 

 گاسترین چه اثری بر فعالیت معده دارد ؟)دو مورد(ج( 

 ؟  کدام بخش از دستگاه گوارش استآسیاب کردن غذا در پرنده دانه خوار در چ(

 ؟گوارش آنزیمی اصلی در گاو در چه بخشی از دستگاه گوارش انجام می گیردح( 
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 سور فاکتانت )عامل کاهش کشش سطحی( از کدام یاخته های موجود در ششها ترشح میشود؟الف( -6

 ؟در پوشی که مانع ورود غذا به مجرای تنفس میشود چه نام داردب(

 ؟ک اسید می شودکدام آنزیم در گویچه قرمز باعث تولید کربنیت (

 ؟ ضعیت ماهیچه میان بند )دیافراگم( هنگام بازدم عمیق چگونه استو (ب

 ؟کدام واکنش در یاخته ها علت نیاز به اکسیژن را توجیه می کند (ت
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 الف(وظیفه دریچه های بین دهلیز و بطن قلب چیست؟ -7

 بطن ها بطور کامل با خون پر میشود؟ در کدام مرحله از چرخه ضربان قلب  (ب

 در زمان استراحت عمومی وضعیت دریچه های قلب چگونه است؟  (ت

 نام گره اول قلب را نوشته  و جایگاه دقیق آن را بنویسید؟    (ث

 یم  میزان گویچه های قرمز در بدن ما توسط کدام هورمون کنترل میشود؟ظتن (ج

 دی و رگهای خروجی در آبشش ماهی از چه نوع هستند؟رگهای ورو (ح

    پرو ترومبین در اثر کدام آنزیم به ترومبین تبدیل میشود؟در مراحل انعقاد خون  (خ

3 

 

 

 

 

 

 

 

 کدام قسمت کلیه می باشد؟سمت الف( قاعده هر هرم کلیه به  -8

و از کدام رگ خون گرفته  مجاورت کدام بخشهای آن قرار دارددر مرتبط با گردیزه )نفرون(  شبکه مویرگی دور لوله ای  (ب

 و به کدام رگ می ریزد؟

 اولین مرحله فرایند تشکیل ادرار کدام است؟  (ت

 ماهیان غضروفی چگونه تنظیم فشار اسمزی و دفع مواد زاید را انجام می دهند؟ (ث

 گی مثانه دوزیستان را بنویسید؟  ژوی (ج
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 مفاهیم زیر را تعریف کنید؟ -9

 الف( لیپو پروتئین کم چگال

 ب( انتقال فعال

 پ( سیستول قلبی

     د( پودوسیت 

2 

دو دانش آموزان عزیز فقط یکی از سواالت قسمت الف و ب را پاسخ دهید و در صورتی که هر

 تصحیح نخواهد شد.قسمت پاسخ داده شود یکی از آنها بیشتر 
 

 سواالت قسمت الف
 وظایف اندامکها را بنویسید؟ -1

 -----ب( رناتن )ریبوزوم(                                     -----------الف( راکیزه)میتو کندری( 

 

 غشائ پایه از چه مولکولهایی است؟ترکیب  -2

 

 دو مورد از ویژگیهای  ماهیچه قلبی را بنویسید؟ -3

 

 اصطالح دیابت بی مزه را تعریف کنید؟ -4

 

 نفریدی در بی مهرگان چه وظایفی دارد؟ -5

 

 نیاز ندارد؟ ATPچند مورد از فرایندهای زیر به مصرف  -6

 د( عبور اکسیژن از غشا               ج( اسمز                      ب( برون بری              الف( درون بری      

 

 کدام شکل مربوط به دستگاه گردش خون ملخ و کدام مربوط به گردش خون کرم خاکی است؟ -7

 

 
 

 ا توجه به منحنی نوار قلب : ب -8
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لفا  ب 



 

 
 

      دریچه های دو لختی و سه لختی هر دو بسته هستند؟ هنگام ثبت کدام موج الف( 

 

 ؟صدای اول قلب در محدوده کدام موج شنیده میشودب( 

 

 سواالت قسمت ب 
 اصطالحات زیر را تعریف کنید؟ -1

 ---------ب( آنتو سیانین                                        -------------الف( پرو توپالست

 

 ها چیست؟ی مهم سیانو باکترالف( ویزگی  -2

 کامبیوم آوند ساز منشا تشکیل چه بافتهایی است؟ (ب

 کدام بافت استحکامی مانع رشد اندام گیاهی نمی شود ؟ (ت

 با کندن پوست درخت کدام الیه در برابر آسیبهای محیطی قرار می گیرد؟ (ث

 آندودرم ( را در ریشه گیاه بنویسید؟یک اهمیت درون پوست ) (ج

 یاخته های بافت آوند آبکش به ترابری شیره پرورده کمک می کند؟ کدامیک از  (ح

 منشا بافت چوب پنبه کدام کامبیوم است؟  (خ

 

 دو تفاوت برش عرضی ساقه تک لپه و دو لپه را بنویسید؟ -3

 

 الف( در گیاه علفی دو لپه ای عمل تعریق در کدام بخش برگها قابل مشاهده است؟ -4

 عال صورت می گیرد؟ف ی شیره پرورده چند بار انتقال در الگوی جریان فشاری برای جابه جای (ب
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 عزیزان موفق و پیروز باشید.                                                                                                                                          


