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 مشخص کنید. غیا صبابدون ذکر دلیلدرستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را 

 پژوهشگران علوم تجربی می توانند درباره زشتی و زیبایی، خوبی و بدی، ارزش های هنری و ادبی نظر بدهند. –الف 
 در نشخوارکنندگان، وجود میکروب ها برای گوارش سلولز ضروری است. _ب  

 از یک بازدم عمیق، مقداری هوا در شش ها باقی می ماند و نمی توان آن را خارج کرد. این مقدار را هوای مرده می نامند.حتی بعد  –ج 

 سامانه دفعی در پالناریا، از نوع متانفریدی است که کار اصلی آن دفع آب است. –د 

 شود، به علت فراوانی ترکیبات پکتینی در این دانه ها است.ژله یا لعابی که از خیساندن دانه هایی مانند بِه در آب ایجاد می  – ه

  سامانه بافت پوششی در اندام های مسنِِّ گیاه، پیراپوست ) پریدرم ( نامیده می شود. –و 

1 

5/1  کامل کنید. مناسبدر هر یک از عبارت های زیرجای خالی را با کلمات  

 دربردارد، .............................................. می نامند.را که هر بوم سازگان منابع و سود هایی  –الف 

 (( با کمک عامل داخلی معده به روش ....................................، جذب می شود. 𝐵12ویتامین ))  –ب 

هسُُتندکه کارآیی تنفآ آن ا را نسُُبت به پسُُتانداران دارای سُُاختارهایی به نام ................................ پرندگان عالوه بر شُُ،ش،  –ج 

 افزایش می دهد.

ضعیت از کلیه ها آنزیمی به نام .........................     –د  شارخون در کلیه ها کاهش می یابد. در این و در نتیجه کاهش مقدار آب خون، ف

 به خون ترشح می شود.

    مقدار فراوانی ............................ دارند که نارنجی است.رنگ دیسه ها در یاخته های ریشه گیاه هویج،  -هُ

 .انجام می شود  ...........................تعریق از ساختار های ویژه ای به نام روزنه های  –و 

2 

5/1  را انتخاب نمائید. مناسباز میان کلمات داخل پرانتز کلمه  

 .دوازدهه را مشاهده کردروشی است که با آن می توان درون بخش های مختلف بدن ازجمله درون مری، معده و  –الف 

         آندوسکوپی ( –)کولونوسکوپی 

 در ج ت تولید لنفوسیت ها عمل می کنند. میلوئیدی ( –) لنفوئیدی یاخته های بنیادی  –ب 

 الزم است.  (𝑪𝒂 –Cu) در انجام روند انعقاد خون و تشکیل لخته وجود  –ج 

   آنتوسیانین ( –) گلوتن  .یکی از ترکیبات رنگی است که در کریچه ذخیره می شود – د

 را که ماده سمی برای گیاه است در خود ذخیره کند. آلومینیوم ( –) آرسنیک می تواند نوعی سرخآ  – هُ

 می گویند.سرالد پسین (  –) سرالد نخستین به این سرالد ها که در افزایش ضخامت نقش دارند،  – و

3 

5/0  ، چگونه روش های درمانی و دارویی خاصِ هر فرد را طراحی می کنند؟پزشکی شخصیپزشکان در  
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5/1  به پرسش های زیرپاسخ دهید. 

 نقش آنزیم لیزوزیم بزاق چیست؟ –الف 

 بر اثر کلریدریک اسید به چه ماده ای تبدیل می شود؟ پپسینوژن -ب

 ؟) زردی (  در بافت ها می شود یرقانافزایش کدام ماده در خون، باعث ایجاد بیماری  –ج 

5 

5/0  

 

.واقع است و در تنفآ دو کار م م انجام می دهد. آن ا را نام ببرید در ابتدای نای حنجره  

 

.  

6 

1 
 

 چه ویژگی دارند ودر کجا یافت می شوند؟مویرگ های پیوسته 
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 دریچه های النه کبوتری در کجا قرار دارند؟وچه وظیفه ای دارند؟ 1

 

 

8 

 به پرسش های زیر پاسخ دهید. هورمون اریتروپویتیندر رابطه با  1

 این هورمون از کدام یاخته های بدن به درون خون ترشح می شود؟ –الف 

 چیست؟نقش این هورمون  –ب 

 در چه مواردی مقدار این هورمون در خون به طور معنی داری افزایش می یابد؟ –ج 

 

9 

 )گزینه درست را مشخص کنید(به پرسش های زیر پاسخ دهید.تنوع گردش مواد در جانداران در ارتباط با   1

  ها اسفنج –ب   دریایی           عروس  –الف                 سامانه گردش آب، در کدام جانور دیده می شود؟                 – 1

پالناریا –ب      خاکی             کرم  –الف           وجود دارد؟      ام جانورساده ترین سامانه گردش خون بسته در کد – 2  

ماهی –ب             دوزیستان  –الف      در کدام گروه از م ره داران شکل گرفته است؟ ،برای اولین بار گردش خون مضاعف -3  

  کروکودیل ها –ب         الک پشت ها      –الف          رخ می دهد؟         جدایی کامل بطن ها در کدام گروه از خزندگان  – 4

10 

5/0  دهید.به پرسش های زیر پاسخ  

 در کدام نوع نفریدی یاخته های شعله ای قرار دارد؟ –الف 

 

  به چه علت در نوزادان و کودکان تخلیه مثانه به صورت غیرارادی صورت می گیرد؟ -ب
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75/0  به پرسش های زیر پاسخ دهید. تشکیل ادراردر ارتباط با فرآیند  

 نخستین مرحله تشکیل ادرار چه نام دارد؟ –الف 

 

 بازجذب مواد بیشتر در کدام قسمت گ،ردیزه ) نفرون ( انجام می شود؟ –ب 

 

 ؟خون را در محدوده ثابتی نگه می دارد pHبا دفع چه یونی، کلیه ها کاهش یابد،خون  pHاگر  –ج 

21  

 دهید.با توجه به شکل مقابل به پرسش های زیر پاسخ  0/75

 نام این سامانه دفعی چیست؟ –الف 

 این سامانه در چه جانورانی دیده می شود؟ –ب 

 ماده دفعی آلی که از طریق روده به همراه مواد دفعی دستگاه گوارش دفع می شود، –ج 

 چه نام دارد؟ 

31  

25/1  به پرسش های زیر پاسخ دهید. 

 در قارچ ریشه ای، قارچ چه نقشی دارد؟ -الف 

 با کدام باکتری های تثبیت کنندة نیتروژن همزیستی دارد؟ گیاه گونرا  –ب 

 یک نمونه از گیاهان حشره خوار را نام ببرید. –ج 

14 

5/0  درختان حرا برای مقابله با کمبود اکسیژن چه سازشی با محیط دارند؟ 

 

51  

5/0   اهمیت بخش آلی خاک یا گیاخاک را بنویسید. ) دو مورد کافی است.(  –الف  

 

16 

 به پرسش های زیر پاسخ دهید. را نشان می دهد، سامانه بافت آوندیشکل مقابل  1

 را بنویسید. ( 1) نام یاخته شماره  –الف 

 وجود دارند چه نام دارند؟ ( 2) منافذی که در یاخته شماره  –ب 

 نقش دارد؟ انتقال شیره پروردهدر )شماره (کدام یاخته  –ج 

 

 

71  

 

 

3 

1 
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 را نشان می دهد. به سواالت زیر پاسخ دهید. روش های انتقال مواد در عرض ریشهشکل مقابل،  1

 را نام گذاری کنید. (2( و )1)هر یک از بخش های شماره  –الف 

 را بنویسید. نحوه انتقال آپوپالستی  -ب 

 

18 

5/0  جایی شیره پرورده را توضیح دهید.، برای جاباول الگوی جریان فشاریمرحله  

 

19 

5/0  به سواالت زیرپاسخ دهید.سورفاکتانت در مورد 

 شود؟ یدستگاه تنفآ ترشح م یاز کدام سلول ا(الف

 

 در عمل تنفآ دارد؟ یتیچه اهم (ب

 

02  

5/0 گیاهان آبزی از نرم آکنه ای ساخته می شود که فاصله فراوانی بین یاخته های آن وجود دارد. این فاصله سامانه بافت زمینه ای در  

 ها با هوا پرشده اند. این ویژگی چه اهمیتی برای گیاهی دارد که در آب زندگی می کند؟

 

  

21 

5/0 در کدام  در صد نمک قرار می دهیم. پیش بینی می کنید 10دیگر را در محلول قطعه ای از روپوست پیاز را در آب مقطر و قطعه  

  پالسمولیز را نشان دهد؟ حالت حالت تورژسانآ و کدام

 

 

 

22  

75/0  23 را توضیح دهید. (چسب آکنه )ویژگی بافت کالنشیم  

  موفق باشید 20

 

 

1 

2 

 محلول

 نمک

 بآ

 مقطر



 
 

 مدرسه غیرديلتی پسراوه شهید مًحد 

 دبیر: مهدی حیدری

  1صیست ضٌاسی : پاسخ

       ػلَم تدشتی رشته: دّن پایه :

 22/0دسست  –ٍ     22/0دسست -ّـ      22/0دسست ًا –د               22/0دسست ًا –ج         22/0دسست  –ب      22/0ًادسست  –الف  1

  22/0آتی  –ٍ    22/0کاسٍتي  -ّـ     22/0 سًیي –د   22/0 کیسِ ّای َّاداس –ج  22/0 دسٍى تشی ) آًذٍسیتَص( –ب  22/0 ساصگاىخذهات تَم  –الف  2

 /22سشالد پسیي  –ٍ    22/0آسسٌیک  -ّـ     22/0 آًتَسیاًیي –د   Ca 22/0 –ج  22/0 لٌفَئیذی –ب  22/0 آًذٍسکَپی –الف  3

 ّش ّای طى سٍی کِ اطالػاتی تشسسی تا ،22/0تیواس حال هطاّذٓ خای تِ ّا تیواسی دسهاى ٍ تطخیع تشای ضخصی پضضکی دس پضضکاى 4

 .کٌٌذ یه  طشاحی سا فشد ّش خاظ ِّ داسٍیی ٍ دسهاًی ّای سٍش ،22/0داسد ٍخَد فشد

      2/0 تیلی سٍتیي –ج        2/0 پپسیي –ب         2/0اص تیي تشدى تاکتشی ّای دّاى  –الف  5

6 
 هاًغ کِ داسد )گلًت اپی( برچاکىای ًام تِ دسپَضی آًکِ دیگش ٍ 22/0داسد هی ًگِ تاص سا َّا ػثَس هدشای آى، غضشٍفی دیَاسٓ آًکِ یکی

 .22/0ضَد هی تٌفسی هدشای تِ غزا ٍسٍد

7 
 ػصثی دستگاُ ٍ چشتی تافت ّا، ّا،ضص هاّیچِ دس .داسًذ تٌگاتٌگی استثاط ّوذیگش تا پَضطی تافت ّای یاختِ پیًسته های مًیرگ دس

 ضَد. هی ضذتتٌظین تِ آًْا دس هَاد خشٍج ٍ ٍسٍد کِ هی ضًَذ  یافت هشکضی

8 
 در ماهیچه هر اوقباض هىگام در .یکىد م هدایت باال سمت به ي طرفه یک را خًن جریان پا، ي دست های سیاهرگ در

 .شًود می بسته پاییه، های دریچه ي باز باالیی های دریچه آن، مجاير سیاهرگ

 22/0کشٍکَدیل ّا  –د                 22/0دٍصیستاى  –ج         22/0کشم خاکی  –ب      22/0اسفٌح ّا  –الف  11

 22/0استثاط هغض ٍ ًخاع کاهل ًیست  -ب    22/0 پشٍتَ ًفشیذی   -الف 11

 .22/0 تی کشتٌات -ج 22/0لَلِ پیچیذُ ًضدیک  –ب  22/0 تشاٍش –الف  12

9 
 .کٌذ صیاد سا قشهض ّای گَیچِ تَلیذ سشػت تا کٌذ هی اثش استخَاى هغض سٍی -ب کثذ ٍ کلیِ ّای یاختِ اص ّای ٍیظ گشٍُ -الف

 یاتذ هی افضایص یذاسی هؼي طَس تِ َّسهَى ایي خَى، اکسیظى هقذاس کاّص ٌّگام -ج

 22/0اٍسیک اسیذ  –ج             22/0حطشات  -ب      22/0لَلِ ّای هالپیگی  –الف  13

 22/0تَتشُ ٍاش  –ج         2/0سیاًَتاکتشی ّا  -ب  2/0.کٌذ هی فشاّن فسفات خصَظ تِ ٍ هؼذًی هَاد گیاُ، تشای -الف  14

15 
 هشگ اص هاًغ اکسیظى، خزب تا ّا سیطِ ایي .اًذ آهذُ تیشٍى آب سطح اص کِ داسًذ ّایی سیطِ اکسیظى، کوثَد تا هقاتلِ تشای حشِّا دسختاى

  2/0گَیٌذ هی ریشه شُش ّا، سیطِ ایي تِ ػلت ّویي تِ .ضًَذ هی اکسیظى کوثَد ػلت تِ ّا سیطِ

16 
 ضست اص هاًغ ًتیدِ دس ٍ داسًذ هی ًگِ خَد سطح دس سا هثثت ّای یَى تاسّای هٌفی، داضتي کٌٌذ هی تَلیذ اسیذی هَادی گیاخاک، اخضای اص تؼضی

 .22/0هٌاسة است سیطِ ًفَر تشای کِ ضَد هی خاک تافت ضذى اسفٌدی تاػث ّوچٌیي گیاخاک22/0 .ضَد ّا هی یَى ایي ٍضَی

  25/1   3 –ج                5/1الن  –ب          5/1عىاصرآيودی  –الف  17

18 
      22/0دسٍى پَست – 2      22/0پَست  -1الف 

 2/0.ضَد هی اًدام ای یاختِ دیَاسٓ ٍ ای یاختِ تیي فضاّای اص هحلَل هَاد حشکت آپَپالستی، هسیش دس - ب

 2/0.گَیٌذ هی آتکطی تاسگیشی ػول، ایي تِ .ضًَذ هی آتکص ّای یاختِ ٍاسد فؼّال، اًتقال سٍش تِ هٌثغ، هحل دس آلی هَاد ٍ قٌذ 19

 .کٌذ هی آساى سا ّا کیسِ ضذى تاص سطحی، کطص ًیشٍی کاّص تا ضَد هی تشضح ّا حثاتک ّای یاختِ اص تؼضی اص 21

                 22/0 تاهیي اکسیظى یاختِ ّا دٍهَسد کافیست ّشهَسد –کاّص هقاٍهت دس تشاتش خشیاى ّای آتی  –سثک هاًذى  –الف  21

 22/0ٍ آب ًوک پالسوَلیض  22/0آب هقطش تَسطساًس  22

23 
 ضوي ّا آکٌَِ چسة ػلت ّویي تِ. است ضخین آًْا ًخستیي دیَاسٓ اها ًذاسًذ؛ دیَاسٓپسیي ّا یاختِ ایي. است ضذُ ساختِ ًام ّویي تا ّایی یاختِ اص

 هی قشاس سٍپَست صیش  هؼوَالً ای آکٌَِ چسة ّای یاختِ. ضَد ًوی گیاّی اًذام سضذ هاًغ تافت ایي. ضًَذ هی اًذام پزیشی اًؼطاف سثة ایداداستحکام،

 گیشًذ

 


