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 مورد صحیح را از داخل پرانتز انتخاب کنید. 1

 روده( –معده  –مری  –بافت پوششی کدامیک یک الیه نیست؟ )نای الف( 

 فسفولیپید( –آمینواسید  –کلسترول  –ب( در ساختار کدامیک عنصر نیتروژن وجود دارد؟ )گلیکوژن 

هایی تشکیل شده که روی هم قرار  شبکه آندوپالسمی( از کیسه –دستگاه گلژی  –وزیکول  –ج( )میتوکندری 

 بندی مواد و ترشح آنها به خارج از سلول نقش دارد. تهگیرند و در بس می

 موش( –ملخ  –ماهی  –د( در کدامیک از این جانوران مویرگ وجود ندارد؟ )کرم خاکی 

 لنفوسیت( –مونوسیت  –بازوفیل  –ه( منشاء تشکیل کدامیک با بقیه متفاوت است؟ )نوتروفیل 

 گلوبولین( –فیبرینوژن  –نقش دارد؟ )آلبومین های پالسما در انعقاد خون  و( کدامیک از پروتئین

مثانه( ترشح  –آبشش  –کلیه  –ای در ماهیان غضروفی، محلول نمک بسیار غلیظ را به )روده  ز( غدد راست روده

 کنند. می

 گلیکوژن( –ساکارز  –نشاسته  –ساکارید نیست؟ )سلولز  ح( کدامیک پلی

های  جگر( ضخیم است به طوری که عبور مولکول –کلیه  –رکزی هایِ )دستگاه عصبی م ط( غشای پایه در مویرگ

 کند. ها را محدود می درشت مثل پروتئین

 غالت( –گوشت قرمز  –حبوبات  –وجود دارد؟ )سبزیجات با برگ سبز تیره  B21ی( در کدامیک ویتامین 
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 درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید.  2

 ه سمت نور نشان دهنده سازش با محیط است.الف( خم شدن ساقه گیاهان ب

 ها به محیط داخلی، نقش دارد. ب( صفرا با لیپاز خود در گوارش و ورود چربی

 اند. خوردگی مخاط به سمت داخل های صوتی حنجره، حاصل چین ج( پرده

رکیبات فعال های کوچک پر از ت ای هستند که درون خود دانه رنگ و بدون هسته ها قطعات سلولی بی د( پالکت

 دارند.

 شود. ه( اگر بنا به عللی هورمون ضد ادراری ترشح نشود، مقدار کمی ادرار رقیق از بدن دفع می

 ها، غیر از واکوئل، تغییر نمی کند. و( در پالسمولیز اندازه اندامک
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 موضوع های اخالق زیستی را بنویسید؟ 3

 
55/0 

 های پرچگال؟ پوپروتئینچگال بهترند یا لی های کم لیپویروتئین 4

 چرا؟
55/0 

 آید؟ اگر انقباض اسفنگتر )بنداره( انتهای مری کافی نباشد، چه مشکلی بوجود می 5
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 5/0 مانده را تعریف کنید. حجم باقی 6

 در مبحث قلب: 5

 شود؟ الف( گردش خون عمومی از کدام حفره قلب آغاز می

 گیرد؟ چه طریقی صورت می ها از ب( انتشار تحریک از دهلیزها به بطن

 شود؟ کدام موج نوار قلب ثبت می ها و بازگشت آنها به حالت استراحت، ج( اندکی پیش از پایان انقباض بطن

1 



 شود؟ ها انجام می های بدن در کدام رگ تبادل مواد بین خون و سلول 8

 کند؟ ها فراهم می هایی امکان تبادل مناسب مواد را در این رگ چه ویژگی
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 با توجه به شکل مقابل به سؤاالت زیر پاسخ دهید.  9

 الف( کدام شماره نشان دهنده سرخرگ است؟

 ب( دلیل شما چیست؟
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 های قرمز در دو طرف، حالت فرورفته دارد؟ چرا غشای )گویچه( گلبول 10
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 اصطالحات زیر را تعریف کنید. 11

 الف( هماتوکریت:

 ب( پالسمودسم:

1 

 با توجه به گردش خون ماهی، به سؤاالت زیر پاسخ دهید.  12

 الف( گردش خون ماهی ساده است یا مضاعف؟

 است؟ « سینوس سیاهرگی»ب( کدام شماره نشان دهنده 

 گذرد، های قلب ماهی می ج( خونی که از درون حفره

 تیره است یا روشن؟

 

55/0 

 مشکلی ممکن است بوجود آید؟ توضیح دهید.اگر چربی اطراف کلیه بیش از حد تحلیل رود، چه  13
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 در فرایند تشکیل ادرار: 14

 ای برای کالفک در نظر گرفته شده است؟ الف( برای اینکه فشار تراوشی به حد کافی زیاد باشد، چه سازوکار ویژه

 

 خون، نقش مهمی دارد؟  pHکدام مرحله در تنظیم ب( 

 شود؟ خورده نزدیک، کدام مرحله آغاز می ه پیچج( به محض ورود مواد تراوش شده به لول

1 

 شود؟ میهایی از بدن دفع  ها توسط چه بخش در ماهیان آب شور، یون 15
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 به سؤاالت زیر پاسخ دهید. 16

 ترین مادۀ دفع شده توسط ادرار چیست؟ الف( فراوان

 شود؟ ب( چه عاملی باعث ایجاد سنگ کلیه می

 جود در کلیه را نام ببرید.ج( ساختارهای قیف مانند مو

1 

 شود؛ با توجه به تشریح کلیه گوسفند، در بُرش طولی، سه ناحیه مشخص دیده می 15

 های مشخص شده را نامگذاری کنید. قسمت

2- ....................................... 

1- ....................................... 
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 ید.به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه ده 18

 ها رنگیزه وجود ندارد؟ الف( در کدام پالست
 شود؟ ب( آنتوسیانین موجود در ریشه چغندرقرمز، در کدام بخش سلول ذخیره می

 ج( از کارهای دیواره سلولی گیاهان دو مورد را بنویسید.

 شود؟ د( از آلکالوئیدها برای ساختن چه چیزهایی استفاده می
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 برش عرضی ریشه است.های مقابل مربوط به  شکل 19

 الف( کدامیک مربوط به یک گیاه دولپه است؟

 ب( برای جواب خود دلیل ذکر کنید.
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 به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه دهید. 20

 اند؛ چرا؟ های آوند آبکش گرچه هسته ندارند، اما زنده الف( سلول

 شود؟ های مسن گیاه، چه نامیده می ب( سامانه بافت پوششی در اندام

 (سازد؟ )چوبی یا آبکش کامبیوم آوندساز بیشتر کدام بافت آوندی را می ج(

 .های مریستمی را بنویسید د( یک ویژگی سلول

1 

 ای گیاهان در استحکام آنها نقش دارد؟ های زمینه های کدام بافت سلول 21
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 5/0 وجود بارهای منفی در گیاخاک چه اهمیتی دارد؟ 22

 سؤاالت زیر پاسخ دهید. در مورد کودها به 23

 کنند؟ های زیادی به خاک و محیط زیست وارد می الف( مصرف بیش از حد کدامیک، آسیب

 ب( کدامیک شباهت بیشتری به نیازهای جانداران دارد؟
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 در انتقال مواد در عرض ریشه به سؤاالت زیر پاسخ دهید. 24

 شود؟ انع عبور آب و مواد محلول آن، از کدام مسیر میپوست، م الف( وجود نوار کاسپاری در )آندودرم( درون

 هاست؟ ب( در کدام مسیر حرکت مواد از پروتوپالست یک سلول به سلول مجاور از راه پالسمودسم
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 گیری ......................................... است؛ شکل مقابل آزمایشی برای اندازه 25

 یره خام نقش ........................... دارد.که در بیشتر گیاهان، در صعود ش
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  ها بیندیشیم. سازد؛ پس به زیبایی مان را می افکار ما، آینده 26

 20 موفق و پیروز باشید 

 

 

 
 


