
 تاسوِ تؼالي

 تاريخ اهتحاى: هذيزيت آهَسش ٍ پزٍرش ضْزستاى دًا ًام:

 هذت اهتحاى:  آهَسضگاُ هؼزفت سیسخت خاًَادگي: ًام

 صفحِ 3 تؼذاد صفحِ: پايِ ياسدّن  (2ًام درس: سيست ضٌاسي )

 دتیز: هزين ستَدُ  اٍل  اهتحاى فصل

 ًوزُ تا حزٍف: ًوزُ تا ػذد:
 

 ای ز مرده نیست زنده باشامید چیه معجزه                                           هب سان رود هک رد نشیب رده سر هب سنگ میسد رونده باش      رديف
 تارم

 ّای ًادرست را تٌَيسیذ.دلیل ًادرست تَدى  ػثارت .تٌَيسیذ را سيز ػثارات تَدى ًادرست يا درست 1

 تز است.  دار ّن لغز سزيغّای هیلیيّای ػصثي تذٍى هیلیي اس رضتِدر رضتِّذايت پیام ػصثي  -الف

 ّا است. ّای ًطتي غطا ًَرٍىّای سذين ٍرٍدی در کاًالتیطتز اس يَى اس سلَل ّای پتاسین خزٍجيتؼذاد يَى -ب

 است. دُاثز هَاد اػتیاد آٍر تز هغش ًَجَاًاى تیطتز است سيزا هغش آًاى رضذ خَد را کاهل کز -ج

 تا ٍجَد سالهت کاهل چطن هوکي است فزد لادر تِ ديذى ًثاضذ.  -د
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 .دّیذ پاسخ درستي تِ سيز ای گشيٌِ چْار سَاالت تِ 2

  است؟ درست اًساى ػصثي دستگاُ تا راتغِ در ػثارت کذام  -الف

 . کٌٌذ هي ّذايت خَد اًتْای تا سلَلي جسن اس را ػصثي پیام ًَرٍى، ّز تلٌذ ّای رضتِ -1

 .ضَد¬هي هٌتمل تؼذی کٌٌذُ دريافت سلَل تِ هستمل عَر تِ ػصثي رضتِ ّز پیام ًخاػي، ػصة يک در -2

 . ّستٌذ هتصل ديگز لَب سِ ٍ هخچِ تِ تیٌايي اعالػات پزداسش هخصَظ ّای لَب -3

 .دارد ًمص ّن تِ حافظِ اًَاع تثذيل در لیوثیک ساهاًِ اس لسوتي ّز -4

 ....................... . دارًذ دخالت دست کطیذى ػمة اًؼکاس در کِ ّاييًَرٍى -ب

 ضَد هي ٍارد تافتي هیاى هايغ تِ ضیویايي پیک ّوگي اًتْای اس اًؼکاس فزايٌذ عي در -1

  اًذضذُ تٌذی ػايك ػصثي غیز ّایسلَل تَسظ ّوگي -2

 .ضَدهي ديذُ ًخاع سفیذ هادُ در ّاآى ّوگي هاًٌذ هحَر سائذُ -3

 .ضَدهي تغییز دچار ّاآى یّوِ الکتزيکي پتاًسیل اًؼکاس فزايٌذ عي در -4

 . دارد هْوي ًمص...............................  در هغش سالِ.............................  لیوثیک ساهاًِ تِ هتصل ّایتخص -ج

  حَاس پزداسش – ّواًٌذ -2                                           خَى فطار تٌظین – ّواًٌذ -1

 تذى حزکات ٍ ّا هاّیچِ ّواٌّگي – تزخالف -4                                        للة ضزتاى تؼذاد – تزخالف -3

  تاضذ؟ هي درست ًَرًٍي ًَع ّز تا راتغِ در ػثارت کذام -د

 . ضًَذ هي خارج سلَلي جسن اس هتفاٍتي هحل در دًذريت ٍ آکسَى -1

 . تاضٌذ داضتِ جْطي ّذايت تَاًٌذ هي ّوگي -2

 .ًذارد ػْذُ تز را سلَل ساس ٍ سَخت ٍظیفِ ّا،آى در پیام کٌٌذُ دريافت لسوت -3

 .ًوايذ تَلیذ ػصثي ًالل تَاًذ هي تحزيک صَرت در -4

1 

 .کٌیذ پز هٌاسة کلوات تا را خالي جاّای 3

 در پاياًِ ًَرٍى پیص سیٌاپسي ٍجَد اًذاهک ........................ ًمص هْوي در خزٍج ًالل ػصثي دارد.  -الف

 گزدد. کاّص هیشاى هیلیي هٌجز تِ ايجاد تیواری ................................ هي -ب

 ...................... تا هادُ تیي سلَلي ارتثاط دارد. ّای اسکلتي غطا آکسَى در هحل ...........ّای حزکتي هاّیچِدر ًَرٍى -ج

 الٌخاع تا ................................ کطیذُ ضذُ است. ّا اس تصلًخاع درٍى ستَى هْزُ -د

 

1 

 ضوارُ کلوِ هٌاسة اس ستَى الف را هماتل ػثارت ستَى ب تٌَيسیذ. )يک کلوِ اس ستَى الف اضافي است.( 4

 جَاب  ستَى ب  ستَى الف

  تٌظین تزضح تشاق  الٌخاع تصل 1

  تثذيل حافظِ کَتاُ هذت تِ تلٌذ هذت  پل هغشی  2

  يادگیزی  هخچِ  3

  تمَيت اعالػات حسي  لطز هخ  4

  تٌظین دهای تذى ّیپَکاهپ  5

  هزکش اًؼکاس سزفِ ّیپَتاالهَس  6

   تاالهَس  7
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 دّذ؟ ًَرٍى را ًطاى هي ضکل کذام هَلکَل در سغح غطا 5

 لسوت ّای خَاستِ ضذُ را ًام گذاری ًوايیذ. 

1..........................................   : 

2 .......................................... : 

3.......................................... : 

4.......................................... : 
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 ّا تِ سَاالت سيز پاسخ دّیذ. در راتغِ تا ًَرٍى 6

 گیزد؟ ّای ًَرٍى صَرت هيدريافت پیام ػصثي تَسظ کذام لسوت -الف

 

 ّای راتظ چیست ٍ در کجا لزار دارًذ؟ ًمص ًَرٍى -ب

 

 

 ضَد؟ّا ٍ چگًَِ ايجاد هيغالف هیلیي تَسظ کذام سلَل -ج

 

 

2 

 در راتغِ تا ًالل ػصثي تِ سَاالت سيز پاسخ دّیذ.  7

 سزًَضت ًالل ػصثي پس اس اًتمال پیام چِ خَاّذ تَد؟  -الف

 

 

 اثز ًالل ػصثي تز سلَل پس سیٌاپسي چیست؟  -ب
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 تا تَجِ تِ ًوَدار پتاًسیل ػول هماتل  تِ سَاالت سيز پاسخ دّیذ. 8

 ضَد؟ پتاًسیل غطا هي چِ ػاهلي سثة هثثت ضذى 1در هزحلِ  -الف

 

 تٌَيسیذ.  3را در هزحلِ  دارّای دريچٍِضؼیت کاًال -ب

 

 

ّاى سذين ٍ پتاسین در دٍ عزف غطا ضیة غلظت يَى 4در هزحلِ  -ج

 سلَل ػصثي تِ چِ صَرت است؟ 
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 اصغالحات سيز را تؼزيف کٌیذ.  9

 پیام ػصثي :  -الف

 

   اػتیاد: -ب

 

 

1 

 ضَد؟  ّا تَسظ چِ هايؼي پز هيتیي پزدُپزدُ ّای هٌٌژ  چِ ًَع تافتي ّستٌذ ٍ فضای  10

 

 

1 

 در راتغِ تا تطزيح هغش گَسفٌذ تِ سَاالت سيز پاسخ دّیذ.  11

 راتظ سِ گَش را چگًَِ هي تَاى هطاّذُ کزد؟ )تَضیح دّیذ( -الف

 

 

 ّای هَيزگي تزضح کٌٌذُ هايغ هغشی ًخاػي در کجا لزار دارًذ؟ ضثکِ -ب

 

 ضًَذ؟ ّای چْارگاًِ در کذام سغح هغش ديذُ هيتزجستگي -ج

 

1 



 در راتغِ تا اًؼکاس ػمة کطیذى دست تِ سَاالت سيز پاسخ دّیذ.  12

 هزکش ايي اًؼکاس کجاست؟  -الف

 

 ّا تحزيک کٌٌذُ ٍ کذام هْار کٌٌذُ ّستٌذ؟ تٌَيسیذ.  کذام سیٌاپسسیٌاپس ّای هَجَد در هسیز ػمة کطیذى دست را  -ب

 

 

 

 

 

 

2 

چِ ػولکزدی  تز است، ايي لسوتايذ کذام لسوت دستگاُ خَدهختار فؼالسهاًي کِ ضوا در جلسِ اهتحاى حضَر داريذ ٍ دچار استزس ضذُ 13

 دارد؟ 

 

 

 

1 

 تا تَجِ تِ ضکل هماتل تِ سَاالت پاسخ دّیذ.  14

 ريطِ پطتي ٍ ضکوي را در ضکل ًام گذاری ًوايیذ.  -الف

 ًمص ريطِ پطتي ٍ ضکوي را تٌَيسیذ.  -ب

 

 

 

1 

 در راتغِ تا دستگاُ ػصثي حطزات تِ سَاالت سيز پاسخ دّیذ.  15

 ضَد؟ تزيي ساختار ػصثي در کذام جاًذار هطاّذُ هيسادُ -الف

 

 ضَد؟ هي ّای تذى حطزات چگًَِ کٌتزلهاّیچِ فؼالیت -ب

 

 

 داراى اًذاسُ ًسثي هغش کذام جاًَراى تیطتز است؟ در تیي هْزُ -ج
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 موفق باشید.


