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ردی 
 ف

 بارم  انجام می دهی«پیامبر اکرم)ص(: » نیکوکاری کامل آن است که در نهان همان را انجام دهی که در آشکارا 

 )باذکر دلیل( درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.   1
 جاندارانی کم و بیش مشابه هستند.   –نادرست  الف(
 درست  ب(
 در الیه مخاطی دیده میشوند ، نه مایع مخاطی  –نادرست   ج(
گروه هم دارد. هر هم یک آهن دارد ، پس هر هم توانایی پذیرش یک مولکول اکسیژن )دو    4هر هموگلوبین   –نادرست  د(

 مولکول یا هشت اتم اکسیژن(  4اتم اکسیژن( را میتواند حمل کند. )
 نوتروفیل ها را بعنوان نیروی واکنش سریع میشناسند. –نادرست  ه(

 کراتین بصورت کراتینین از کلیه ها دفع میگردد.  –نادرست  ی(
 یاخته های ترشحی در گیاهان ، یاخته های کروی و درشت هستند که به ترشح مواد چسبناک میپردازند.   -نادرست   چ(

3.5 

 کامل کنید. جمالت زیر را با انتخاب کلمات درست ،  2
 دارای  الف(
 نمیشود  –کالنشیم  ب(
 تعداد تنفس در دقیقه  –حجم جاری   ج(
 شیره خام –شیره پرورده   د(
 سیانوباکتری ها  ه(

 روزنه هوایی  ی(
 فیبرینوژن چ(

3.5 

 ، کامل کنید.  جای خالی را با کلمات مناسب 3
 مگاکاریوسیت  الف(
 پشتی  - لوله ای  ب(
 غلظت  ج(

1.5 

 عبارات ستون )الف( را به ستون )ب( وصل کنید. )یک عبارت در ستون ب اضافی است( هر یک از  4

 ب الف

 برون ده قلب  حجم ضربه ای   xتعداد ضربان قلب -1

شروع این موج در قلب همزمان با آغاز فعالیت گره اول  -2
 است

P 

این موج در نتیجه خروج پیام الکتریکی از یاخته های  -3
 بطن هاست

T 

 الیه میانی  بخشی از قلب که شامل بافت ماهیچه ای صاف است -4

 R آغاز انقباض بطن و ایجاد صدای اول -5

 الیه داخلی  ------
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 به سواالت زیر در حد یک کلمه )بصورت کوتاه( پاسخ دهید. 5
 یاخته بنیادی  الف(
 خیز یا ادم   ب(

1 

 به سواالت تستی زیر پاسخ دهید. 6
 های سینی بسته هستند. هچ دری –(ج  1
 
 در سرعت انتقال پیام عصبی نقشی ندارد.  –د   (2
 
 بررسی سایر گزینه ها: –ب   (3

 نمیشود.الف : همیشه بعد از یک دم عمیق ، بازدهم عمیق انجام 
 هنگام دم عمیق دیافراگم صاف و در حال انقباض است. ج(  

 است نه حجم باقیمانده.د( اولین هوای خارج شده از سیستم تنفسی هوای مرده 
 
 ب = نقش اصلی گویچه های قرمز انتقال گاز های تنفسی است )نه صرفا اکسیژن(  (4

2 

گره اول در زیر منفذ بزرگ سیاهرگ زبرین در دیواره پشتی دهلیز راست میباشد. بزرگترین گره بوده و بعنوان پیشاهگ نامیده  7
آغاز میشود . اما گره دوم در دیواره پشتی دهلیز راست و بالفاصله در عقب دریچه سه لختی قرار   Pمیشود و با ثبت موج 

 هلیز به بطن ها منتقل میکند. گرفته. این گره پیام انقباض را از د

1 

 الف( کوسه ، سفره ماهی  8
 ب( کمتر از محیط 

ج( باید از دفع آب جلوگیری کند پس عالوه بر کلیه دارای غدد راست روده هم هستند که محلول نمکی بسیار غلیظ را به روده 
 ترشح میکنند و ادرار غلیظ دفع میکنند. 

1.5 

 ژله ای شدن ، کوتینی یا چوب پنبه ای شدن الف( چوبی شدن ، کانی شدن ،  9
 ب( کانی شدن 

1 

 الف( شامل تیغه میانی و دیواره نخستین  10
 ب( رشته های سلولزی غیر موازی ، انواعی از پلی ساکارید های غیر رشته ای ، پروتئین 

 دیواره پسین غیر موازی هستند. رشته های سلولزی در هر الیه با یکدیگر موازی بوده اما با الیه های مجاور -1ج( 
 طرز قرارگیری رشته های سلولزی سبب استحکام بیشتر این دیواره نسبت به دیواره نخستین میشود. -2
 تشکیل این دیواره باعث توقف رشد یاخته میشود. -3
 دیواره از دیواره نخستین بیشتر است. قطر این  -4
 این دیواره آخرین الیه ایجاد شده است و به غشا نزدیک تر است. -5

1.75 

 الف( کلریدریک اسید و عامل داخلی معده  11
برای ساخت گویچه های قرمز    12Bدر روده باریک میکند و ویتامین  12Bب( وظیفه فاکتور داخلی معده کمک به جذب ویتامین 

مغز استخوان ضروری است. همچنین کاهش یا عدم تولید فاکتور داخلی معده سبب کاهش هماتوکریت هم میشود.  در 
در مغز استخوان باعث فعال کردن فولیک اسید شده و سرعت تبدیل یاخته های بنیادی تولید کننده گویچه های    12Bویتامین 

 قرمز را افزایش میدهد.
 پروتئین ها به قطعات کوچک تر میشوند. ج( باعث ریز کردن 

1.5 

 مبارزه با آفت گیاهان کشاورزی-1 12
 کمک به درمان بیماری ها و کشف روش های درمانی و دارویی جدید . مثال دارو های کنترل فشار خون یا بیماری قند.  -2
 بیشتر . تولید گیاهان و جانوران اصالح شده به منظور تولید محصوالت بهتر و  -3

0.5 
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