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  بارم نام و نام خانوادگي:                                                         كالس: 
 درستي و نادرستي هر جمله را مشخص كنيد. 1

  درست              نادرست                              هاي حبابكي نام دارد. كيسه ،الف) آخرين انشعابات نايژك در بخش هادي
  درست              نادرست                                             دهد. ده قلبي را افزايش ميب) اعصاب سمپاتيك ميزان برون

  درست              نادرست                      شوند.هاي كليه وارد بخش قشري ميپ) انشعابات سرخرگ كليه از طريق ستون
  درست              نادرست                                                       شوند. ه ميراوش فقط مواد دفعي وارد گرديزت) در ت

  درست              نادرست                                           شوند. ها در سلول گياهي در پالست ذخيره ميث) تمامي رنگ
  درست              نادرست                                تر است. تر به بيشحركت آب از محل داراي پتانسيل كم ،ج) علّت تعرق

  درست              نادرست                                       يابد. ته گياهي، منافذ تيغه مياني كاهش ميخد) در روند تقسيم يا

75/1 

 جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد. 2
   گيرند............ قرار مي...ي پسين هستند و معموالً زير ............ي نخستين ضخيم داشته و فاقد ديواره....... ديواره......هاي ..............تهالف) ياخ

  باشد. ........ مي...........جانوران ..........ب) واحد ساختار و عمل 

  باشد. ..... مي..............پ) جابجايي خالص آب از ميان غشايي با تراوايي نسبي بدليل .................

  ................ بايد منقبض شود. ........ي سينه .............ت) براي كاهش حجم قفسه

  . محرك  مهمتري براي نفس كشيدن مي باشد ......... .................ث نياز بدن به ........

  .............. احاطه شده است. ................ي .................. و از داخل توسط اليه...............ي ..........اي از خارج توسط اليهج) فضاي آبشامه

  ..... است. ................اي از ...............شود و نشانه............ انجام مي................هاي ...........د) تعريق از طريق روزنه

  ....... شركت دارند. .................ها و .............باشد كه در ساختار پروتئين.......... و فسفر مي...............هـ) دو عنصر مهم براي گياه ...........

  ......... نام دارد. ................حفظ وضعيت دروني پيكر جاندار در حد ثابت ........... ي)

  سازند. ........... صفرا را مي..................هاي ..........تهخو) يا

  گيرد. ............ صورت مي...........................و..............................هاي قرمز در ...........ر) تخريب گلبول

4  

  باشد. ي گوارش از خارج به داخل صحيح ميلولهاياليهارتباط با ساختار دركدام يك  3
  ي حلقوي ماهيچه –ي طولي ماهيچه -يبافت پوشش -الف) بافت پيوندي
  ي حلقويماهيچه –ي طولي ماهيچه -بافت پيوندي -ب) بافت پوششي
  ي طوليماهيچه -ي حلقويماهيچه -پيونديبافت  -ج) بافت پوششي
  ي طوليماهيچه -ي حلقويماهيچه -يبافت پوشش -د) بافت پيوندي

25/0 

 شود؟ها ميتغيير ساختار پروتئين ثكدام مورد مستقيماً باع 4
   O2د) افزايش    O2ج) كاهش                         CO2ب) افزايش    PHالف) تغييرات 

25/0 

   ادامه سواالت پشت صفحه 

 امضا دبير        نمره با حروف      نمره با عدد
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 كدام قسمت از نفرون بين دو سرخرگ قرار گرفته است؟ 5
 ي پيچ خورده دورد) لوله   قوس هنلهج)                           ب) كپسول بومن   ي پيچ خورده نزديك الف) لوله

25/0 

 پوستك از تركيبات .................... تشكيل شده است. 6
  د) گليكو پروتئيني   ج) پروتئيني                         ب) پلي ساكاريدي   الف) ليپيدي 

25/0 

 هاست؟كدام موج يا امواج مربوط به فعاليت الكتريكي پتانسيل عمل بطن 7
  QRSد) فقط    Tو  QRSج)                               Tب) منحصراً    Pالف) منحصراً 

25/0 

 تار كشنده ............................ 8
  . با داشتن پوستك محافظت مي شودب)   هاي تمايز يافته روپوست است.الف) همانند نگبهان روزنه از سلول

   اي از پوست است كه در جذب آب و امالح نقش دارد.زائده د)  ها نقش اساسي دارد. ج) در جذب آب و امالح در همه ريشه

25/0 

 شود؟كدام يك در سيمپالست يافت نمي 9
  ب) ديواره     بالست الف) پروتو

25/0 

  شود؟ حفظ ميتوسط چه عامليهاي پرز روده جهت هم انتقالي گلوكز با سديم تهخشيب غلظت سديم درون يا 10
  
  

25/0 

  كند؟ ته گياهي در آب معمولي موجبات پالسموليز را فراهم ميخچرا قرار گرفتن يا 11
  
  

5/0  

 ته گياهي چيست؟خيامحل قرارگيري پروتئين آكواپورين در 12
  
  

5/0  

 شود؟چگونه فعاليت دستگاه گوارش تنظيم مي 13
  
  

5/0  

 هر يك از موارد ستون الف را به ستون ب مرتبط كنيد. 14
  ستون ب ستون الف

 كاروتنوئيد-1
  آلكالوئيد  -2
  نگهبان روزنه  -3
  ريزوبيوم -4

A-رهك گ  
B-  كلروپالست  
C-  الستيك  
D-  اندام هوايي گياه   

1  

  تر است؟ بزرگ»پ«از حالت»ت«در شكل روبرو چرا مجراي باز شده در حالت 15

  
  
  
  
  

5/0  
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   ادامه سواالت صفحه بعد 
 باشد؟هايي ميهموگلوبين شامل چه بخش 16

  
  

5/0  

  شود؟ ي قلب ميهاي ماهيچههاي قلبي موجب انتشار سريع پيام انقباض و انبساط بين ياختهكدام ويژگي ياخته 17
  
  

25/0 

 ي مناسب را انتخاب نمائيد.واژه 18
ابجا ج تر)سريع -(كندترتر است و آب باشد، فشار اسمزي بيشتر) بيش -تر(كمالف) هر چه اختالف غلظت آب در دو سوي غشا 

  شود. مي
  باشد. يك اليه مي اي)استوانه -(مكعبي داراي بافت پوششي  ب) سطح دروني روده

  اي دارد. حفرهسه)  -(دوبا قلب  مضاعف) -(سادهپ) نوزاد دوزيستان گردش خون بسته از  نوع 
  شوند. ) به درون گرديزه ترشح ميايدور لوله -(كالفكهاي ت) در فرآيند ترشح مواد از مويرگ

  ازد. سمي درون) -(بيروننسبت به مقدار آوند چوبي در سمت  تري)بيش -تري(كمالد آوندساز مقدار بافت آوند آبكشيث) بن
  بوده و در توليد طناب كاربرد دارند. اي)سخت آكنه -اي(چسب آكنهياخته اسكلروئيدها)  -(فيبرهاج) 

5/2  

 گذاري كنيد.در شكل روبرو اجراي مشخص شده را نام 19
  
1(  

2(  

3(  

4(  

  

1  

 هاي سبز گياهان در اثر كاهش نور چيست؟دليل افزايش مساحت بخش 20
  
  
  
  
  

5/0  

  لخته چيست؟  21
  
  
  
  

5/0  

 ي نفرون يا گرديزه را نام ببريد.اجزاي تشكيل دهنده 22
  

1  
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   ادامه سواالت پشت صفحه 
  كند؟گياه چگونه از بازگشت مواد جذب شده به بيرون از ريشه جلوگيري مي 23

  
  
  
  
  

5/0  

 شود؟ غدد شاخكي مشاهده مي -لوله مالپيگي -غدد پيش راني-ايدر سيستم دفعي كدام جانوران به ترتيب غدد راست روده 24
  
  
  
  
  
  

1  

 با توجه به شكل موارد مشخص شده را نام گذاري كنيد. 25

  
  

(A 

(B 

(C 

(D  

1  

  دهند؟ هاي خود را از دست ميتر اندامكهاي قرمز، هسته و بيشچرا در انسان و بسياري از پستانداران گويچه 26
  
  
  
  

5/0  
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  20 جمع نمرات     

  
  

    

 دانش آموزان گرامي لطفا جهت مشاهده پاسخ آزمون و نمونه سواالت آزمون هاي بعدي به كانال بانك سواالت مراجعه نماييد.

https://telegram.me/banksoalnokhbegan  

 متن پاسخ 
  پ) صحيح  ب) صحيح الف) غلط  1

  )25/0(هرمورد د) صحيح  ج) غلط   ث) غلط   ت) غلط 
 تهب) ياخ روپوست-ف) چسب آكنه (كالنشيم)ال 2

  اي داخلي هاي بين دندهت) ماهيچه  پ) اختالف غلظت 
  برون شامه (آندوكارد) -ريكارد)ج) پيراشامه (پ  اكسيدث) دفع كربن دي

  هاي وراثتي مولكول -نژهـ) نيترو  اي فشار ريشه -د) آبي
  طحال  -ر) كبد  و) كبد   ي) هم ايستايي (هومئوستازي) 

  )25/0(هركدام 
  )25/0» (ب«گزينه 3
  )25/0(» الف«گزينه 4
  )25/0» (ب«گزينه 5
  )25/0» (الف«گزينه 6
  )25/0» (ج«گزينه 7
  )25/0» (الف«گزينه 8
  )25/0» (ب«گزينه 9
 )25/0پتاسيم (-با فعاليت پمپ يا پروتئين انتقال دهنده سديم 10
  )5/0باشد. (مي تر از سلولها و امالح است و فشار اسمزي آن بيشبه دليل اينكه آب معمولي داراي يون 11
 )5/0ته و گويچه (خغشاي يا 12
 )5/0دستگاه عصبي خود مختار و دستگاه هورموني ( 13
14 A D C B4 3 2 1   )1(نمره 
  )5/0شوند. (زيرا نوارهاي عرضي (شعاعي) مانع رشد قطري شده ولي مانع رشد طولي نمي 15
 )5/0گروه هم ( رشته پلي پپتيدي 4 16
 )25/0ي قلب (هاي ماهيچهتهبينابيني (درهم رفته) بين ياخوجود صفحات  17
  دو  -پ) ساده ايب) استوانه تر سريع -ترالف) بيش 18

  اي سخت آكنه -ج) فيبرها  بيرون  -تريث) كم  اي ت) دور لوله
 )25/0(هرمورد

  اپوسترپي-4  آبكش پسين -3 الد آوند سازبن-2 چوب پسين -1 19
  )25/0(هرمورد

  )5/0شود. (ترين استفاده از ميزان كم نور محيط است كه موجب سازش و پايداري گياه در محيط ميافزايش مساحت بخش سبز بدليل بيش 20
 )5/0فيبرين (هاي قرمز خونتجمع گويچه 21
  نمره)1قوس هنله (-لوله پيچ خورده دور-ي پيچ خورده نزديكلوله -كپسول بومن 22
 )5/0هاي درون پوست (به دليل وجود نوار كاسپاري در سلول 23
  نمره) 1پوستان (سخت-حشرات-هاعنكبوت–ها)سفره ماهي -ماهيان غضروفي (كوسه 24
25 N A2    B ي نيتروژن باكتري تثبيت كننده  
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C  آمونيومNH4
   D نمره) 1هاي نيترات ساز                (باكتري  

 )5/0تري در خود جاي دهد. (براي اينكه بتواند هموگلوبين بيش 26
  


