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ردیف

سؤاالت

نمره

1

نام درس :زیستشناسی 1

الف) ٍامٌص سٌتش آثذّٖ «سبمبرس» را ثٌَٗس٘ذ.

0/5

ة) تفبٍت ػوذٓ فسفَل٘پ٘ذّب ثب «تزٕ گل٘سزٗذّب» در چ٘ست؟

0/5

2

دٍ هَرد اس فَاٗذ غطبّبٕ درٍى سلَلٖ را ثٌَٗس٘ذ.

0/5

3

ّز ٗل اس اػوبل سٗز ثز ػْذُٕ مذاه٘ل اس اًذاهلّبٕ سلَل است؟

0/5

سنسداٖٗ ( ) .........

ًوَ جٌٌٖ٘ ( ) .........

4

هٌظَر اس تَرصسبًس چ٘ست؟

0/5

5

الف) مبر سلَلْبٕ ًَرٍگل٘ب (سلَلْبٕ پطت٘جبى ػصجٖ) را ثٌَٗس٘ذ2( .هَرد)

0/5

ة) سِ ػول تطن٘ل ادرار را ًبم ثجزٗذ؟

0/75

پبسخ مَتبُ دّ٘ذ :

0/75

6

الف) گَارش در اسفٌج اس چِ ًَػٖ است؟
ة) هنبً٘سن جذة اس٘ذ آهٌِ٘ ت٘زٍسٗي اس رٍدُ ثِ خَى چگًَِ است؟
ج) ًبم درٗچٔ اًتْبٖٗ هؼذُ چ٘ست؟
7

«ثزداضتي هؼذُ ثبػث ثزٍس منخًَٖ پزً٘سَ٘س در اًسبى هٖضَد ».چگًَگٖ ثزٍس اٗي ًَع منخًَٖ را هختصزاً تَض٘ح

0/75

دّ٘ذ.
8

در هَرد دستگبُ تٌفس اًسبى ثِ سَاالت سٗز پبسخ دّ٘ذ:

2

الف)اّو٘ت سَرفبمتبًت را در دستگبُ تٌفس ثٌَٗس٘ذ.
ة) دٍ راُ اصلٖ اًتقبل  CO2در خَى مذام است؟
ج) هٌظَر اس «حجن تٌفسٖ» چ٘ست؟
د) چزا تٌفس گبس هًََامس٘ذ مزثي خطزًبك است؟
9

10

در هَرد النتزٍمبردَٗگزام طج٘ؼٖ قلت اًسبى ثِ سَاالت سٗز پبسخ دّ٘ذ؟
الف) ّز مذام اس هَجْبٕ  QRS ٍ Pدر چِ سهبًْبٖٗ ثجت هٖضًَذ ؟

0/5

ة) ثِ ٌّگبم هَج  Tچِ درٗچِّبٖٗ ثبس ٍ چِ درٗچِّبٖٗ ثستِاًذ؟

0/5

فزض مٌ٘ذ در حبلت فؼبل٘ت  ،سهبى دٗبستَل ػضلِ قلت  0/3ثبًِ٘ ٍ سهبى س٘ستَل ً٘ش  0/3ثبًِ٘ ٍ حجن ضزثِإ قلت

0/75

در اٗي حبلت  50ه٘لٖ ل٘تز ثبضذ .در اٗي صَرت ثزٍىدُ قلت را هحبسجِ مٌ٘ذ.
11

12

الف) دراٗوٌٖ امتسبثٖ چِ سبختبرّبٖٗ ػلِ٘ ػَاهل هْبجن دخبلت دارًذ؟

0/5

ة) ٍجَد ًَار مبسپبرٕ در آًذٍدرم رٗطِ گ٘بّبى چِ اّو٘تٖ دارد؟

0/5

مٌََّرداًٖ مِ ثِ قلل هزتفغ صؼَد هٖ مٌٌذ ثب افشاٗص تؼذاد گلجَلْبٕ قزهش خَى هَاجِ هٖضًَذ .چگًَگٖ ثزٍس اٗي
سبسش را تَض٘ح دّ٘ذ.
صفحِٕ  1اس 2

1

13

14

الف) فطبر رٗطِإ چگًَِ اٗجبد هٖضَد؟

0/5

ة) فطبر رٗطِإ چِ ًقطٖ در حجبةدار ضذگٖ دارد؟

0/5

هٌظَر اس «ثبرثزدارٕ آثنطٖ» مِ در هذل جزٗبى تَدُ إ ارًست هًَص ثزإ حزمت هَاد آلٖ در گ٘بّبى ثِ آى اضبرُ

0/75

ضذ را ثٌَٗس٘ذ.
15

حذاقل دٍ ػبهلٖ مِ ثبػث ثبس ٍ ثستِ ضذى رٍسًِّب هٖضًَذ را ًبم ثجزٗذ.

0/5

16

هبدُٕ دفؼٖ ٍسؽّب اس چِ ًَػٖ است؟

0/5

17

ًبم قسوتْبٕ هطخص ضذُ در ضنل را ث٘بى مٌ٘ذ؟

18

الف) هٌظَر اس َّهئَستبسٕ چ٘ست؟

0/75

ة) در ًت٘جٔ هتبثَل٘سن گ٘بّبى هَاد دفؼٖ هختلفٖ ثِ ٍجَد هٖآٌٗذ  ،حذاقل دٍ هَرد را ًبم ثجزٗذ.

0/5

19

اصطالحبت سٗز را تؼزٗف مٌ٘ذ:
س٘ستن ّبٍرس :

20
21

1

1
اًقجبض اٗشٍتًَ٘ل :

الف) ًقص ثبلل را در پزٍاس پزًذگبى تَض٘ح دّ٘ذ.

0/5

ة) اّو٘ت هبٗغ هفصلٖ را در هحل هفصلّب ثٌَٗس٘ذ.

0/5
1

الف)ضنل سٗز هزثَط ثِ مذام ًَع اس اًَاع هفصلْب هٖ ثبضذ ؟
ة) ًبم ًبحِ٘ فلص سدُ را ًَضتِ ٍمبر اى را ث٘بى مٌ٘ذ؟

22

1

 ًَع جٌجص فؼبل را در هَارد سٗز هطخص مٌ٘ذ:الف) جذة سلَلْبٕ ًز گ٘بّبى ثِ سَٕ سلَلْبٕ هبدُ
ة) تب خَردى ثزگچِّبٕ گ٘بُ اقبق٘ب
ج) رضذ هبرپ٘چٖ ًَك سبقِ گ٘بّبى
د) پبسخ اًذام در حبل رٍٗص ثِ هحزكّبٕ خبرجٖ
جوغ ًوزُ

موفق باشیذ.

صفحِٕ  2اس 2

20

پاسخنامه
 -1الؿ) تا اتصال ٗل هَلنَل گلَمش تِ ٗل هَلنَل ـزٍمتَس ٍخزٍج ٗل هَلنَل آب
ب) در ـسفَل٘پ٘ذّا  ،گل٘سزٍل تِ  2اس٘ذ چزب ٍ ٗل گزٍُ ـسفات هتصل است.
 -2اًجام ّوشهاى ـزآٌٗذّإ هتفاٍت هتاتَل٘سوٖ  ،اـشاٗص سطح تزإ استقزار آًشٗنّا
 -3الؿ) ضثنِ آًذٍپالسوٖ صاؾ
ب) ل٘شٍسٍم
 -4تَرم سلَل گ٘اّٖ در اثز جذب آب.
 -5الؿ) تؽذٗٔ ًَرًٍْا ٍ حفاظت اس آمسَى ٍ دًذرٗت.
ب) -1تزاٍش -2تاسجذب
 -6الؿ) درٍى سلَلٖ.

 -3تزضح

ب) اًتقال ـعال ّوزاُ تا جذب سذٗن

ج) پ٘لَر

 -7ؼذد هعذٕ  ،ـامتَر داخلٖ هٖساسًذ مِ تزإ حفظ ٍٗتاه٘ي  ٍ B12جذب آى در رٍدُ ضزٍرٕ استٍٗ .تاه٘ي  B12تاعث
خَىساسٕ هٖضَد .تزداضتي هعذُ تاعث ماّص تعذاد گلثَلْإ قزهش خَى هٖضَد.
 -8الؿ) ماّص مطص سطحٖ هاٗعات درٍى م٘سِّإ َّاٖٗ
ب) تِ صَرت ت٘نزتٌات( ٍ )%70تزم٘ة تا ّوَگلَت٘ي()%23
ج) حجن َّإ جارٕ را در تعذاد حزمات تٌفسٖ در ٗل دق٘قِ ضزب مٌ٘ن.
د) چَى ه٘ل تزم٘ثٖ ضذٗذٕ تا ّوَگلَت٘ي دارد ٍ هاًع تزم٘ة ضذى امس٘ژى تا ّوَگلَت٘ي هٖضَد.
 -9الؿ) هَج  ٍ Pهَج QRS
ب) هَج  Pموٖ قثل اس اًقثاض دّل٘شّا ٍ هَج  QRSقثل اس اًقثاض تطيّا.
ج) درٗچِّإ سٌٖ٘ تاس ٍ درٗچِّإ دٍلختٖ ٍ سِلختٖ تستِاًذ.
 -10سهاى ٗل دٍرُ مار قلة 0/3+0/ 3 ; 0/6
تعذاد ضزتاًات در دق٘قِ  60 ÷ 0/6 ; 100ثاًِ٘
ه٘لٖل٘تز در دق٘قِ 100 × 50 ; 5000
 -11الؿ) پادتيّا ٍ لٌفَس٘تّإ ـعال ضذُ
ب) مٌتزل مٌٌذٓ ٍرٍد آب ٍ اهالح تِ آًٍذّإ چَتٖ است.
 -12در ارتفاعات  ،ـطار امس٘ژى َّا من است .در ًت٘جِ اس ملِّ٘ا ٍ مثذ  ،هادُإ تِ ًام ارٗتزٍپَٗ٘ت٘ي تزضح هٖضَد ٍ تز هؽش
استخَاى اثز هٖمٌذ ٍ تَل٘ذ گلثَل قزهش هًٖواٗذ.
 -13الؿ) در اثز اًتقال ـعال اهالح تِ درٍى آًٍذ چَتٖ تَسط سلَلْإ داٗزٓ هح٘طِ٘ اٗجاد هٖضَد.
ب) تاعث ماّص پذٗذٓ حثابدار ضذگٖ هٖضَد.
 -14قٌذ هَجَد در ض٘زٓ پزٍردُ تِ رٍش اًتقال ـعال ٍارد هحل هصزؾ ضَد.
 -15تؽ٘٘زات ـطار آب در سلَلْإ ًگْثاى رٍسًِ ٍ جْتگ٘زٕ ضعاعٖ رضتِّإ سلَلشٕ دَٗارٓ سلَلْإ ًگْثاى.
 -16قثل اس تلَغ مِ در آب تِ سز هٖتزًذ «آهًَ٘اك» ٍ تعذ اس تلَغ مِ در خطنٖ سًذگٖ هٖمٌٌذ «اٍرُ» دـع هٖمٌٌذ.
 )1 -17تشره س٘اّزه ستزٗي  )2س٘اّزه ضطٖ  )3سزخزه آئَرت  )4تطي چپ

 -18الؿ) اعوالٖ مِ در جاًَراى پزسلَلٖ تزإ حفظ پاٗذارٕ هح٘ط داخلٖ اًجام هٖضَد.
ب) رسٗي  ،تاًي  ،صوػ.
 -19س٘ستن ّبٍرس :در تاـت استخَاى هتزامن ،سلَلْإ استخَاًٖ تِ صَرت داٗزُّإ هتحذالوزمشٕ در اطزاؾ هجزإ
ّاٍرس قزار گزـتِاًذ.
اًقجبض اٗشٍتًَ٘ل :اًقثاضٖ است تا مطص ثاتت مِ طَل هاّ٘چِ تؽ٘٘ز هٖمٌذ.
 -20الؿ) جلَگ٘زٕ اس آضفتگٖ َّا در سٗز ٍ رٍٕ تال(مول تِ صعَد پزًذُ)
ب) تا ماّص اصطناك در هحل هفصل ،لؽشٗذى دٍ استخَاى را در هجاٍرت ّن آساى هٖمٌذ.
 -21هفصل گَٕ ٍ ماسِ إ
 -22الؿ) تامت٘نٖ

ب) رتاط ٍ :ظ٘فِ اتصال دٍ استخَاى تِ ٗنذٗگز

ب) تٌجطٖ

ج)پ٘چطٖ

د)گزاٗطٖ

