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درستی یا نادرستی عبارات زیرا بدون ذکر دلیل مشخص کنید(.ص/غ)
الف)دانشمندان و پژوهشگران علوم تجربی فقط در جستجوی علت های پدیده های طبیعی و قابل مشاهده اند
ب)غشای پایه ،سلول های دارای شبکه ای از رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئینی است که سلول های بافت پوششی را به هم و به بافت های
زیرین متصل می کند.
ج) سلول های اصلی غدد معده پپسین تولید کرده که با اثر بر پروتئین ها آن را به مولکول های کوچک تر تبدیل می کند.
د)در اسب عمل گواش میکروبی پس از گوارش آنزیمی صورت می گیرد ،بنابراین بخشی از مواد غذایی در این جانور دفع می شود.
ه) در بینی شبکه وسیعی از رگ ها با دیواره نازک وجود دارد که باعث گرم کردن هوای ورودی می شود.
و)در سرخرگ های کوچک تر نسبت به سرخرگ های اصلی  ،میزان الیه کشسانی بیشتر و ضخامت الیه ماهیچه ای صاف کمتر می باشد.

2

جاهای خالی زیرا با کلمات مناسب پرکنید.
الف) انبوهی از یافته ها در باره تاثیر ریزاندامگان (میکروارگانیسم ها) همزیست ،که  .......................نامیده می شوند بر سالمت انسان ،وجود
دارد.
ب)نوعی بافت پیوندی که بزرگ ترین ذخایر انرژی را در بدن داراست  .........................نامیده می شود.
ج) زمانی که شش ها منبسط می شوند به علت ............................. ،در برابر کشیده شدن مقاومت نشان می دهند.
د)ماهیچه های قلب با رگ های ویژه ای به نام  ......................که از سرخرگ آئورت انشعاب گرفته است ،تغذیه می شوند.

1

3

الف) کدام گزینه اساس علوم تجربی به شمار می رود؟

1

اال)

گزینه صحیح را انتخاب کنید:.

 -2فرضیه

 -1تحقیق

 -3مشاهده

 -4تحقیق

ب) چند مورد هم در لنف هم در پالسما(خوناب) یافت می شود؟
الف) LDL

ب) کلسترول
2 -2

1 -1

ج) لیستین
3 -3

د) ویتامین A
4-4

ج) در دیواره نای ......................
-1در الیه زیر مخاط دارای غدد ترشحی است.
-3همانند ساختار دیواره لوله گوارش از  4الیه یکسان تشکیل شده است.
-4به کمک الیه پیوندی خود سبب استحکام و در عین حال انعطاف پذیری لوله نای می شود.

د) گره دهلیزی بطنی در کجا قرار دارد؟
-1در کنار دریچه دو لختی
4

-2در زیر منفذ سیاهرگ باالیی

-3در زیردریچه سرخرگ ششی  -4درعقب دریچه سه لختی

ارتباط بین ستون راست با موارد سمت چپ را معلوم نمایید( در سمت چپ دو مورد اضافی است):
الف) افزایش QRS

DNA -1

ب) نایدیس

 -2آمیالز

ج) تنظیم الگوی رشد و نمو

 -3سیلیاک

د) گوارش نشاسته

 -4کیتین

ه) حساسیت به گلوتن

 -5فشار خون مزمن
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 -6لیزوزیم
 -7انفارکتوس

1

5

1

الف) از عوامل خشکی دریاچه ارومیه دو مورد را بنویسید.
ب) دو مورد از تفاوت های گازوئیل زیستی را با سوخت های فسیلی بیان کنید

6

الف) نوع بافت پوششی را در موارد زیر مشخص کنید:
 -1معده

1/5
 -2غده تیروئید

ب)در کدام یک از الیه های لوله گوارش شبکه ای ازیاخته های عصبی وجود دارد؟(ذکر نام الیه ها)
ج)نقش حرکات کرمی شکل را هنگام وارد شدن غذا به لوله گوارش بیان کنید
7

درشکل روبرو هر مولکول پروتئینی با یک شماره نشان داده شده است:

1

الف) کدام مولکول پروتئینی اختالف غلظت یون سدیم را افزایش می دهد؟
ب) انتشار تسهیل شده در کدام مولکول پروتئینی انجام می شود؟
ج) کدام مولکول پروتئینی ADP ،تولید می کند؟
د) انرژیِ حاصل از شیب غلظت سدیم،به چه منظوری استفاده می شود؟

8

الف) چه عواملی سطح تماس دیواره روده باریک با کیموس را افزایش می دهند؟

1

ب) کیلومیکرون ها با چه فرایندی از سلول های پوششی روده به مایع بین یاخته ای وارد می شوند؟
9

در ارتباط با شکل مقابل:
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1

الف) شماره 1چه تاثیری بر هضم لیپیدها در دوازدهه دارد؟
ب) نقش هورمون شماره  2را بنویسید.

2

ج) شماره  3چه ماده ای را نشان می دهد؟

3
10

4
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در ارتباط با تنظیم تنفس:
الف) مرکز عصبی تنفس که پیام انقباض را به ماهیچه های دمی می فرستد چه نام دارد؟
ب)در صورت پرشدن بیش از حد شش ها ،پیام از کدام بخش مجاری تنفسی به مرکز عصبی تنفس ارسال می شود؟
ج)گیرنده هایی که به کاهش اکسیژن حساس اند ،بیشتر در کدام سرخرگ ها واقع اند؟

11

1/25

الف) حجم جاری را تعریف کنید.
ب)ساده ترین آبشش ها در کدام جانور وجود دارد؟
ج)کارایی تنفسی در پرندگان باالتر است یا پستانداران ؟با ذکر دلیل؟

2

12

1/25

الف) اگر تکه ای از شش را ببرید و در ظرفی پر از آب بندازید ،چه اتفاقی می افتد؟ چرا؟
ب) در بازدم عمیق ،انقباض کدام ماهیچه ها به کاهش حجم قفسه سینه کمک می کند؟

13

در ارتباط با قلب:
الف)شماره  4را نامگذاری کنید.
ب) کدام رگ ها خونِ حاوی اکسیژن باال را به قلب برمی گردانند؟(ذکر

1/25

2
5

شماره و نام رگ)
ج) بین 1و 3کدام دریچه قلبی قرار گرفته است؟
د) در مجموع چند رگ خون را به قلب برمی گردانند؟

14

3
1

4
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الف) چه عاملی باعث می شود که قلب در هنگام انقباض و استراحت به صورت یک توده یاخته ای واحد عمل کند؟
ب)به چه دلیل انشار تحریکات از دهلیزها به بطن ها فقط از طریق شبکه هادی قلب انجام می شود؟
ج) اسکلت (استخوانگان) فیبری در کدام الیه دیواره قلب قرار دارد؟

15

در جدول مقابل فشار خون در قسمت های مختلف ،پس از گذشت
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KPa

زمان هایی نشان داده شده است:
الف) درفاصله بین چه زمان هایی همه دریچه های دهلیزی بطنی و
سینی بسته هستند؟
ب)چه زمانی خون به درون آئورت جریان می یابد؟(با ذکر دلیل)
ج) در زمان  0/1ثانیه بطن چپ در چه وضعیتی قرار دارد؟

16

الف) در الکتروکاردیوگرام(نوارقلب) ،موج  Tچه زمانی ثبت می شود؟

1

ب)الیه های تشکیل دهنده دیواره سیاهرگ را نام ببرید
17

1

الف)در کدام نوع از مویرگ ها ،مولکول های درشت به راحتی از مویرگ خارج می شوند؟
ب)موادی مانند آمینواسیدها از کدام قسمت مویرگ عبور می کنند؟(منافذ – غشاء سلول پوششی)
ج)در جریان توده ای عامل اصلی تبادل مواد بین درون و بیرون مویرگ چیست؟
موفق باشید – گروه زیست شناسی اشنویه Shno.wa.biology@chmail.ir
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