ﭘﺎﺳﺧﻧﺎﻣﮫ آزﻣون زﯾﺳت ﺷﻧﺎﺳﯽ ﭘﺎﯾﮫ دھم
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧوادﮔﯽ داﻧش آﻣوز:

ﮐﻼس:

ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺧﮭﺎی درﺳت ﺑﺎ ﺻﻼﺣدﯾد ﻣﺻﺣﺢ ﻧﻣره ﺗﻌﻠﻖ
ﻣﯽ ﮔﯾرد.

ﻧﺎم دﺑﯾرﺳﺗﺎن:

-١اﻟف( ﻏﻠط

ب( درﺳت

-٢اﻟف( ﺳﻠول

ب( ﮐرﯾﭼﮫ دﻓﻌﯽ

-٣اﻟف(١

ب(٤

 -٤ﻣﮭﻧدﺳﯽ ژﻧﺗﯾﮏ

ج( ﻏﻠط

ج(٢
ب( ﭘروﺗﺋﯾن

د(درﺳت

ج( اﻓزاﯾش -اﻓزاﯾش
د(٤

ه( ٢

ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺗﺣﺎن:
ﻧﻣره ﺑﮫ ﻋدد:

اﻣﺿﺎ دﺑﯾر:

ﻧﻣره ﺑﮫ ﺣروف:

و(ﻏﻠط ) (١/٥ﻧﻣره

ه(ﻏﻠط

ه(ﻧﺎی) (١/٥ﻧﻣره

د(ﭘوﺷﺷﯽ
و( (١/٥) ٢ﻧﻣره

ج( ﺟﺎﻧداراﻧﯽ ﮐﮫ دﻧﺎی ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ را در ﻣﺎده ژﻧﺗﯾﮏ ﺧود دارﻧد(٠/٧٥).

 -٥اﻟف( ﺑﺎ ﺗرﺷﺢ اﺳﯾد ﮐﻠرﯾدرﯾﮏ ﺑﺎﻋث ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی ﭘﯾﭘﺳﯾﻧوژن و ﮔوارش ﭘروﺗﺋﯾﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺷود (٠/٧٥).ﻧﻣره
ب( ﺳﻠوﻟﮭﺎی ﺳطﺣﯽ آن) (٠/٢٥ﻧﻣره
ب( ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﻧژری ﺧواه ﺑودن ﻓراﯾﻧد،ورود ﻣواد ﺑﮫ داﺧل ﺳﻠول ﻣﺗوﻗف
-٦اﻧﺗﻘﺎل ﻓﻌﺎل ) (٠/٢٥ﻧﻣره
ﻣﯾﮕردد.در اﺑﺗدا ﻏﻠظت ﺛﺎﺑت و در ﻧﮭﺎﯾت ﮐم ﻣﯽ ﺷود (٠/٥).ﻧﻣره
 -٧ﺑﺳﺗﮫ ﺷدن ﻣﺟرا ﺑﺎﻋث ورود ﺑﯾﻠﯽ روﺑﯾن ﺑﮫ ﺧون ﺷده ﮐﮫ رﻧﮓ ادرار را ﭘر رﻧﮓ ﻣﯾﮑﻧد (٠/٥).ﻧﻣره
ب(از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺻﻔرا ﻧﻘش اﻣوﻟﺳﯾون ﺳﺎزی ﭼرﺑﯽ ھﺎ را دارد ﯾﮏ رژﯾم ﭼرب ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑدون ﺣﺿور ﺻﻔرا ﺣﺗﯽ
ﻋﻣﻠﮑرد ﻟﯾﭘﺎز ﻟوزاﻟﻣﻌده راﺗﮑﻣﯾل ﻧﮑرده و ﮔوارش ﭼرﺑﯾﮭﺎ را ﻣﺧﺗل ﮐﻧد (٠/٥).ﻧﻣره
 -٨ﺑوم ﺳﺎزﮔﺎن  -زﯾرا ﻋواﻣل زﻧده و ﻏﯾر زﻧده در آن وﺟود دارﻧد (٠/٧٥ ).ﻧﻣره
-٩اﻟف( ھم اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺳدﯾم
 -١٠ﻓﺎﮐﺗور داﺧﻠﯽ)ﺟذب وﯾﺗﺎﻣﯾن ﺑﯽ دوازده(
ﺻﺎف() (٠/٧٥ﻧﻣره

ب( ﭘﻣپ ﺳدﯾم ﭘﺗﺎﺳﯾم ) (١ﻧﻣره
ﺑرون راﻧﯽ) ﻣﺻرف اﻧرژی(

ﻻﯾﮫ ﻣﺧﺎطﯽ) ﻣﺎھﯾﭼﮫ

 -١١ﺳورﻓﺎﮐﺗﺎﻧت ﮐﮫ از ﺳﻠوﻟﮭﺎی ﺑﺎﻓت ﭘوﺷﺷﯽ در ﮐﯾﺳﮫ ھﺎی ھواﯾﯽ ﺗرﺷﺢ و ﮐﺷش ﺳطﺣﯽ آب را ﮐﺎھش ﻣﯾدھد ﺗﺎ آﻧﮭﺎ
ﺑراﺣﺗﯽ ﺑﺎز ﺷوﻧد.ﺟﻧس آن ﻟﯾﭘﯾدی اﺳت (١).ﻧﻣره
 -١٢ظرف ﻣدرﺟﯽ را ﭘر از اب ﮐرده ﺑﺎ ﺑﺳﺗن ﺑﯾﻧﯽ از طرﯾﻖ ﻧﯽ ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن در آن ﻣﯾدﻣﯾم ﺗﻔﺎوت اﻋداد در دو ﺣﺎﻟت
ﺗﻘرﯾﺑﺎ ظرﻓﯾت ﺷﺷﮭﺎ را ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯾدھد .ﺣداﻗل ظرﻓﯾت ظرف ﺑﺎﯾد  ٥ﻟﯾﺗر ﺑﺎﺷد(١).ﻧﻣره
 -١٣ﮐﺎھش اﮐﺳﯾژن ﺑﺎﻋث ﺗﺣرﯾﮏ ﮔﯾرﻧده ھﺎی اﮐﺳﯾژن در ﻗوس آﺋورﺗﯽ ﺷده و ﭘﯾﺎم ﻋﺻﺑﯽ آن ﺑﮫ ﺑﺻل اﻟﻧﺧﺎع ارﺳﺎل
ﻣﯾﮕردد.
 -١٤ذراﺗﯽ ﺷﺎﻣل ﺗری ﮔﻠﯾﺳﯾرﯾد و ﻓﺳﻔوﻟﯾﭘﯾد و ﭘروﺗﺋﯾن ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑرون راﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﯾن ﯾﺎﺧﺗﮫ ای و ﻧﮭﺎ ًﯾﺗﺎ ﻟﻧف وارد ﻣﯽ
ﺷود (٠/٥).ﻧﻣره
ب( ﻣﺟﻣوﻋﮫ اﻋﺻﺎب ﺳراﺳری روده ای ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﮭﺎی ارﺳﺎﻟﯽ آن در ﺗﻧظﯾم ﺗرﺷﺢ و ﺗﺣرک روده ﻣوﺛر اﺳت (٠/٥).ﻧﻣره
 -١٥اﻟف( در ﻧﻣوﻧﮫ ای ﮐﮫ ﺗﮭﯾﮫ ﮐردﯾم در ﺻورت وﺟود ﻣری ھﻣواره ﻧﺎی در ﺟﻠو و ﻣری در ﭘﺷت ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد(٠/٥) .
ﻧﻣره
ب( ﺑﺎﻓت ﻏﺿروﻓﯽ ) (٠/٥ﻧﻣره

 -١٦در دوزﯾﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻗورﺑﺎﻏﮫ ﺗﻧﻔس ﺑﺎ ﺳﯾﺳﺗم ﻓﺷﺎر ﻣﺛﺑت وﻟﯽ در ﭘﺳﺗﺎﻧداران ﺳﯾﺳﺗم ﺗﻧﻔﺳﯽ ﺑرﻣﺑﻧﺎی ﻓﺷﺎر ﻣﻧﻔﯽ
اﺳت (٠/٥).....ﻧﻣره
ب( ﭘرﻧدﮔﺎن ﺑﻌﻠت اﻧرژی زﯾﺎد ﻣﺻرﻓﯽ در ﻓراﯾﻧد ﭘرواز ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﮐﺳﯾژن ﺑﯾﺷﺗری دارﻧد(٠/٢٥).ﻧﻣره
 -١٧اﻟف( ﮔردش ﻟﻧف  -ﺗراﺑری ﭼرﺑﯽ ھﺎ) (٠/٥ﻧﻣره
ب( اﺷﮑﺎل در ﺷﺑﮑﮫ ھﺎدی ﻗﻠب -اﺷﮑﺎل در ﺧوﻧرﺳﺎﻧﯽ رﮔﮭﺎی اﮐﻠﯾﻠﯽ -آﺳﯾب ﺑﮫ ﺑﺎﻓت ﻗﻠب ) (٠/٥ﻧﻣره ) دو ﻣورد ﮐﺎﻓﯽ
اﺳت(.
ج( ﺗﮑﺎﻧﮫ ھﺎی اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ در ﺷﺑﮑﮫ ھﺎدی ﻗﺎﺑل اﺣﺳﺎس ﺗﺎ ﺳطﺢ ﭘوﺳت اﺳت (٠/٢٥).ﻧﻣره
 -١٨اﻟف( اﻧﺷﻌﺎﺑﯽ از آﺋورت ﻗﻠب ﺷﺑﮑﮫ ﻣﻐذی را در ﺳراﺳر آن اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد (٠/٥).ﻧﻣره
ب( وﺟود ﺻﻔﺣﺎت ﻣوﺟب اﻧﺗﻘﺎل ﻧﯾروی اﻧﻘﺑﺎﺿﯽ ﺑﯾن ﺳﻠوﻟﮭﺎ و اﻧﺗﺷﺎر ﻧﯾروی اﻧﻘﺑﺎض در ﺳراﺳر ﻗﻠب ﻣﯾﮕردد (٠/٥).ﻧﻣره
 -١٩درﯾﭼﮫ ﺳﯾﻧﯽ آﺋورﺗﯽ ﺑﺎزو ﻣﯾﺗرال ﺑﺳﺗﮫ
اﻧﻘﺑﺎض ﺑطن ھﺎ)١ﻧﻣره(

ب( اس و ﺗﯽ

ج( ﺻدای اول ﻗﻠب در ﺷروع

 -٢٠ﺷﻣﺎره ﯾﮏ – زﯾرا ﻣوج اﻧﻘﺑﺎﺿﯽ در دﯾواره ﺑﯾن دو ﺑطن ﻣﻧﺗﺷر ﺗﺎ ﻧوک ﻗﻠب ﺳﯾر ﮐرده و ھﻣزﻣﺎن دﯾواره دو ﺑطن را
ﺗﺎ ﺑﺎﻻ ﻓرا ﻣﯾﮕﯾرد(٠/٥).ﻧﻣره

