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 تاریخ و امضاء نمره باعددو حروف: فائقه مژدینام ونام خانوادگی معلم: 

 بارم  تاریخ و امضاء نمره باعددو حروف: :نام ونام خانوادگی تجدید نظر کننده

 ( 52/0) هر مورد  ای زیر را مشخص کنیددرستی یا نادرستی عبارت ه 1

 هنگام بلع با فشار زبان، توده غذا به عقب دهان و داخل مری رانده می شود. -1

 واحد سازنده مولکول لیزوزیم آمینو اسید است. -5

 تعدادی یاخته که با هم همکاری می کنند، یک بافت را به وجود می آورند. -3

 مبادله ای به پایان می رسد. مخاط مژکدار در ابتدای نایژک -4

 غلظت اکسیژن در هوای حبابک ها است.غلظت اکسیژن خونی که از قلب به شش ها می رود کمتر از  -2

در تشریح شش بریدن نایژه اصلی به سادگی بریدن نای نیست زیرا ساختار غضروف های نایژه در ابتدا به  -6

 صورت حلقه کامل و بعد به صورت قطعه قطعه است.

 جهت حرکت خون در مویرگ ها و عبور آب در طرفین تیغه های آبششی، در امتداد یکدیگر است. -7

آنزیم های گوارشی با واکنش آبکافت )هیدرولیز( مولکول های درشت را به مولکول های کوچک تبدیل می  -8

 کند.

 وان خارج کرد، هوای مردهمقدار هوایی که حتی بعد از یک بازدم عمیق در شش ها باقی می ماند و نمی ت -9

 گویند.

 در ساختار دریچه های قلبی بافت ماهیچه ای به کار رفته است. -10

 مولکول گلیسرول در فسفولیپید به دو اسید چرب و یک گروه فسفات متصل است. -11

 در صورتی که مواد به روش انتشار از غشاء عبور کنند یاخته انرژی مصرف نمی کند. -15

3 

 ( 52/0) هر مورد  الی را با کلمات مناسب پر کنیدجاهای خ 8

 اندامک .................... از یک جفت استوانه عمود بر هم تشکیل شده و در تقسیم یاخته ای نقش دارد. -1

 ................... منبع ذخیره گلوگز در جانوران است. -5

 به آن ها لیپوپروتئین ....................... گفته می شود.گروهی از لیپوپروتئین ها، پروتئین زیادتری دارند که  -3

 اطالعات الزم برای زندگی یاخته در مولکول های .............. ذخیره می شود. -4

 در تنفس آرام و طبیعی ................. نقش اصلی را به عهده دارد. -2

 بنداره انتهای معده را ................. می نامند. -6

 مرکز تنفس در ...................... می تواند مدت زمان دم را تنظیم کند. -7

 نموداری که دم سنج از دم و بازدم های فرد رسم می کند ....................... نام دارد. -8

 هورمون سکرتین در پاسخ به ورود کیموس معده از ....................... به خون ترشح می شود. -9

در بیماری ................ به دلیل اثر گلوتن، یاخته های روده تخریب می شوند و ریزپرزها و حتی پرزها از بین  -10

 می روند.

 در ابتدای سرخرگ های خروجی از بطن ها دریچه های .................. قرار دارد. -11
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 (. 52/0) هر مورد  گزینه درست را انتخاب کنید 3

 از روش های انتقال مواد در غشاء با استفاده از انرژی انجام می شود.کدامیک  -1

 برون رانی -ب( انتشار تسهیل شده                                       انتقال فعال   –لف( درون رانی ا

 اسمز –انتقال فعال                                                     د( انتشار ساده  –ج( اسمز 

1 



 سورفاکتانت باعث ................ کشش سطحی می شود و ................... شدن حبابک ها را تسهیل می کند. -5

 بسته –بسته           د( کاهش  –باز          ج( افزایش  –باز             ب( افزایش  –الف(کاهش 

 همه ی سلول های .................. ترشح می کنند. -3

 ف( غده های معده، ماده ی مخاطیال

 ب( پوشش مخاط معده، بی کربنات

 ج( اصلی غده های معده، آنزیم های معده ) لیپاز و پروتئاز( ترشح می کنند.

 د( غده های معده، اسید

 کدامیک از روش های انتقال مواد در غشاء با استفاده از انرژی انجام می شود. -4

           برون رانی –انتشار تسهیل شده  -5                                            انتقال فعال     –درون رانی  -1

       اسمز -انتشار ساده  -4انتقال فعال                                                         -اسمز -3

 (. 52/0اصطالحات زیر را تعریف کنید ) هر مورد  0

 مهندسی ژن -1

 خدمات بوم سازگان -5
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برخی از موارد ذکر شده در ستون الف با جمالت ستون ب مرتبط است. آن ها را به یکدیگر متصل کنید )یک  7

 (.مورد اضافه است

 ب الف
 با آب ترکیب شده و موجب تولید ماده مخاطی و در نرم شدن لقمه غذا نقش دارد. -الف لیپاز لوزالمعده -1

 مولکول اسید چرب و یک گروه فسفات تشکیل شده و در ساختار غشاء نقش دارد. از دو -ب پپسین -5

 گوارش چربی ها بیشتر در اثر فعالیت در دوازدهه انجام می شود. -ج موسین -3

 آنزیم تجزیه کننده پروتئین ها در معده که از واحدهای سازنده آمینواسید ساخته شده است. -د غشاء پایه -4

  فسفولیپید -2

 

 

1 

 د و تأثیر ندارند؟نالف( چرا پروتئازهای لوزالمعده به خود آن )لوزالمعده( آسیبی نمی رسان 6

 

 چیست؟ب( نقش بیکربنات ترشح شده از لوزالمعده 
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 الف( در شکل زیر غده ی معده نشان داده شده، یاخته مشخص شده با عالمت سوال را نام ببرید. 1

 ن یاخته ترشح می کند را بنویسید.ب( نقش دو ماده ای که ای
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 ساختار بافتی نای را نشان می دهد. زیرشکل  8

  
 الف( داخلی ترین الیه را نام ببرید.

 شکل بودن غضروف جدار نای را بنویسید. Cب( علت 
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 مشخص شده را نامگذاری کنید. های ج( بخش

 

 .با توجه به شکل زیر به سواالت زیر پاسخ دهید 9

 
 الف( دهلیزها خون را از کدام رگ دریافت می کنند؟

 را نام گذاری کنید. 5و  1ب( بخش های 

 ج( سرخرگ اکلیلی را تعریف کنید.

 

 د( علت قطورتر بودن دیواره بطن چپ نسبت به بطن راست چیست؟
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 الف( در بازدم عمیق چه بخش هایی نقش دارند؟ 11

 

 ب( نقش مایع جنب چیست؟

 

 خته نوع یک در کیسه حبابک از چه نوع بافتی است؟ج( یا

 

 د( دفاع بدن در مقابل ذرات گرد و غبار وارد شده به حبابک توسط کدام یاخته صورت می گیرد؟
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 ؟الف( محل ساخت صفرا کجاست 11

 مورد ( 5؟ ) ب( صفرا از چه ترکیباتی تشکیل شده است
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 خاب کنید.در جمالت زیر کلمه مناسب را انت 18

خارجی با ماهیچه  -خارجی با ماهیچه مخطط -در انتهای راست روده ابتدا بنداره ) داخلی با ماهیچه صاف -1

 صاف( قرار دارد.

 آب و یون ها( می باشد. –گلوکز و یون ها  –نقش روده بزرگ در گوارش جذب )آب و انواع ویتامین  -5
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ز عبور از چینه دان به کجا وارد می شود و این بخش چه نقشی دارد؟ آن الف( در دستگاه گوارش ملخ غذا بعد ا 13

 را روی شکل نشان دهید.

 ب( بخش مشخص شده با عالمت سوال چه نقشی دارد؟
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 الف( نحوه انتقال دی اکسید کربن در خون به صورت بیکربنات را بنویسید. 10

 

 

 گاز گرفتگی می شود؟ب( چرا تنفس گاز مونوکسید کربن موجب مسمومیت و 

1 



 

 

 الف( تنفس در پروانه )حشره( چگونه صورت می گیرد؟ 17

 

 ب( چرا افراد سیگاری به سرفه های مکرر مبتال هستند؟
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 یک مورد از تفاوت های بافت پیوندی متراکم و سست را بنویسید. 16

 

 ب( شکل زیر بخشی از غشای یاخته را نشان می دهد.

 ست؟وظیفه غشاء چی -1

 بخش مشخص شده را نامگذاری کنید. -5

 
 خم شدن ساقه به سمت نور مربوط به کدام ویژگی جانداران است؟ج(

 

1 

 الف( وظیفه دریچه سینی چیست؟ 11

 

 ب( در شکل زیر رگ های کرونی را نشان دهید.
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  یاهایش به کار خواهد گرفت.رؤیاهای خودتان را بسازید در غیر اینصورت فرد دیگری شما را برای ساختن رؤ 

 81 موفق و پیروز باشید 

 


