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 زمان شروع تجربی رشته: شماره صندلی:

 صبح 11
       01وقت:  

 دقیقه
 

 1 

آرامش خاطر پاسخ ل به خدا وتوک   با ت بخوانيد وبه دانش آموزان وداوطلبان عزيز،سؤاالت زيررابه دق  داقوت ضمن خ
 دهيد.

نمره کالسی از   +  ... ......  8نمره حضور و غياب از   . + .......... 81نمره کتبی از   =   نمره نهايی 
8 ...... ...   =   ................. 

 

 

 نمره سؤال شماره

 صحيح يا غلط بودن موارد زير را مشخص کنيد. 8
الف: در سطوح سازمان يابی حيات ، تعداد افراد تشکيل دهنده زيست بوم نسبت به بوم سازگان بيشتر 

 است............
ابتدای مری ، همانند ياخته های ماهيچه ای ابتدای روده ياريک ، تک ب: ياخته های ماهيچه ای 
 هسته ای می باشند. .......

سياهرگ تشکيل شده در کنار جهت حرکت مواد درج: جهت حرکت مواد دربخش باالرو لوله هنله با 
 آن يکسان است..........

عوامل بيماريزا به گياه  د: پوستک ريشه که توسط ياخته های روپوستی ساخته می شود، ازورود
 جلوگيری می نمايد..........

روزنه ها تحت تاثير نور، خروج يونهای پتاسيم وکلر از ياخته های نگهبان ، قبل از ه: هنگام بازشدن 
 خميده شدن آنها انجام می شود. ........ 

52/8 

 .جاهای خالی را باکلمات مناسب پرکنيد 5
 غضروف ندارد، .............. ناميده می شود. الف: انشعابی از نايزه که ديگر

 در بدن ما تنظيم ميزان گويچه های قرمز ، به ترشح هورمونی به نام ............. بستگی دارد.ب: 
 ج: در کليه ، هر هرم وناحيه قشری مربوط به آن را يک .................. می نامند.

 ، نوعی باکتری به نام ............ زندگی می کند. جستگی های روی ريشه گياه نخود فرنگیرد: در ب
  ه: ................ باعث اسفنجی شدن بافت خاک می شود که برای نفوذ ريشه مناسب است.

52/8 

 گوارش هريک از مواد غذايی زير درکدام بخش لوله گوارش ، آغاز می شود؟ 3
 الف: کربوهيدرات ها                   ب: پروتئين ها

 
5/0 

 الف: محل ساخت ليپو پروتئين ها در بدن کجاست؟ 4
 افزايش می دهد؟را در بدن ب: چاقی وکم تحرکی ميزان کدام نوع ليپو پروتئين 

55/0 
55/0 

 درمرحله ای از دوره قلبی که کمتر ازهمه طول می کشد : 2
 بطن ها ، چه وضعيتی دارند؟الف: 

 است يا بسته؟ب: دريچه سينی ابتدای سرخرگ آئورت باز 

 
55/0 
55/0 

 الف: دو نوع ليپيد نام ببريد که در غشای ياخته های جانوری به کار رفته است؟ 6
  ب: در کدام اندام بدن ، مويرگ هايی با غشای پايه ناقص يافت می شود؟ 

5/0 
55/0 

 در رابطه با ياخته های خونی به سواالت زير پاسخ دهيد. 7
هسته تکی خميده ، از کدام نوع ياخته های بنيادی در مغز استخوان منشا الف: گويچه های سفيد با 

 می گيرند؟
 ب: کدام دسته از ياخته های خونی را هم درخون وهم در بافت می توان ديد؟

ج: نوعی ويتامين مورد نياز برای ساخت گويچه های قرمز رانام ببريد که در هردونوع غذای گياهی 
 وجانوری وجود دارد؟

 
 
55/0 
 
55/0 
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 در رابطه با انعقاد خون: 1
 الف: پروتئينی رانام ببريد که قبل از آسيب وخونريزی در بدن وجود دارد؟

 
 لخته را تشکيل می دهد؟ ،ب: کدام پروتئين ايجاد شده با همکاری ياخته های خونی

55/0 
 
55/0 

9 
 پاسخ دهيد.در مورد دستگاه گردش مواد در ساير جانوران به سواالت زير 

 الف: جانوری  بی مهره را نام ببريد که دارای سامانه گردش خون بسته باشد؟
 ب: در دستگاه گردش خون ماهی ، خون تيره قبل از ورود به دهليز از کدام بخش می گذرد؟

ج: در قورباغه ، خون پس از تصفيه وتبادل مواد در محل مويرگ های زيرپوستی به کدام بخش قلب 
 د؟بر می گرد

 
55/0 
 
55/0 
 
55/0 

80  
 می باشد. 3، فلش بنفش شماره  5، فلش قرمز شماره   8در شکل زير : فلش آبی: شماره 

 

، کدام مرحله از تشکيل ادرار رانشان می  5الف: فلش شماره       
 دهد؟

                                                  ب: انجام کدام مرحله يا مراحل می تواند با صرف انرزی زيستی همراه باش؟) ذکر شماره کافی است(                                     
 

75/0 

 شوند؟الف: دو شبکه مويرگی مرتبط با نفرون ، توسط چه رگی به يکديگر متصل می  88
  ب: در چه شرايطی ترشح بيکربنات به  نفرون افزايش می يابد؟

55/0 
55/0 

 الف: جانوری را نام ببريد که دارای غدد راست روده ای برای دفع نمک اضافی می باشد؟ 85
ب: در دوزيستان ، به هنگام خشک شدن محيط ، چه سازگاری هايی برای مقابله با کم آبی در بدن 

 مورد( 5)ايجاد می شود؟ 

55/0 
5/0 

 در تشريح کليه گوسفند: 83
 الف: کدام يک از اجزای موجود درقسمت فرورفته کليه در سطح باالتری قرار دارد؟

 ب : منفذ ميزنای کجا مشاهده می شود؟

 
55/0 
55/0 

 جمله را کامل کنيد. ،با انتخاب کلمه مناسب داخل پرانتز 84
شی را پشتيبانی می کند ، نسبت به پيوندی که معموال بافت پوشالف: تعداد ياخته ها، در نوعی بافت 

 بيشتر( می باشد. –بافت پيوندی به کار رفته در زردپی، .............. ) کمتر 
 

ی ترشح کننده ماده های پوششی دارای ريزپرزاز ياخته هاب: در ساختار يک پرز، تعداد ياخته 
 بيشتر( می باشد. –مخاطی ................ ) کمتر 

پس از ورود آب به درون واکوئل ياخته گياهی وايجاد حالت تورژسانس ، فشار اسمزی درون : ج
 کاهش ( می بابد. –واکوئل ................ ) افزايش 

کاهش ( فرايند تعرق  –: کاهش دی اکسيد کربن تا حدی معين می تواند باعث ............. ) افزايش د

 
  

 
8   
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 شود.در گياهان 

82 
 الف: ماده رنگی موجود درکلم درکدام بخش ياخته های کلم قرار دارند؟
 ب: در صورت جوشاندن برگ های کلم در آب ، چرا آب رنگی می شود؟

 
55/0 
55/0 

 در مورد سامانه های بافتی درگياهان به سواالت زير پاسخ دهيد. 86
 موجود در رايج ترين بافت زمينه ای راذکرکنيد.الف: دو مورد از ويژگی های ياخته ها ی 

 ب: دو نوع ياخته در گياهان نام ببريد که نقش استحکامی داشته وفاقد پروتوپالست باشد؟
 ج: نوعی ياخته زمينه ای در بافت اوندی نام ببريد که دارای ديواره ليگنينی باشد؟

 همراه در بافت آوند آبکش نهاندانگان را بنويسيد.  ید: نقش ياخته ها
  

 
5/0 
5/0 
55/0 
5/0 

 الف: شکل زير مربوط به ريشه است يا ساقه؟ 87
                                                                      ب: گياه مربوطه تک لپه است يا دو لپه؟

 
) بخش ستاره  شيره خام در گياه نقش دارد يا پرورده؟ج: بخش مشخص شده در شکل در انتقال 

 (ی که در مرکز قرار گرفتهمانند
 

55/0 
55/0 
55/0 
 
 

 ساله: 7در تنه يک درخت  81
 الف : بيشترين حجم مربوط به کدام بخش می باشد؟

 ب: کدام نوع مريستم پسين در پوست درخت قرار گرفته است؟
 

 
55/0 
55/0 

89 
 در هرمورد علت را بنويسيد.

 افرادی که دخانيات مصرف می کنند به سرفه های مکرر ، مبتال هستند.الف: 
 ب: سرخرگ ها در برش عرضی بيشتر، گرد ديده می شوند.

 مورد( 8ج: حرکت شيره پرورده در گياهان ، از شيره خام ، کندتر وپيچيده تر است.) 

 
 
5/0 
5/0 
5/0 

50  
 برای جذب کدام ماده معدنی ، صورت می گبرد؟افزايش ريشه ها، يا انشعابات ان در بعضی گياهان 

 
 

55/0 

 در مورد جابه جايی مواد درگياهان به سواالت زير پاسخ دهيد. 58
 نمونه را نام ببريد. چه روش هايی ، انجام می شود ؟ يک الف: انتقال مواد در سطح ياخته ای به

ای وديواره ياخته  بين ياختهب: در کدام روش عبور مواد ازعرض ريشه ، حرکت مواد از فضاهای 
 د؟ای انجام می گير

ج: در گياهانی که در اليه آندودرم آنها ، ياخته های نعلی شکل ديده می شود ، عبور مواد ازاليه 
 آندودرم ، ازچه طريق انجام می شود؟

55/0 
55/0 
 
55/0 
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به بازشدن روزنه ها ياخته ای نگهبان روزنه ، چه کمکی الف: آرايش شعاعی رشته های سلولزی  55
 می کند؟

 ب: دو مورد ازمهم ترين عوامل درونی موثر بر حرکات روزنه های هوايی را نام ببريد.

 
5/0 
5/0 

 در هرمورد گزينه صحيح را انتخاب کنيد. 53
 الف: به طور معمول در يک ............. عادی .............. می شود.

 انقباض انواع عضالت بين دنده ای ، سبب انبساط شش ها –دم  (8

 انقباض ماهيچه های ناحيه گردن ، سبب افزايش حجم قفسه سينه –دم  (5

 خاصيت کشسانی شش ، سبب کاهش حجم آن وافزايش فشار در حبابک ها –بازدم  (3

 استراحت ديافراگم ، سبب افزايش حجم شش ها –بازدم  (4

 ی در گياهان ، کدام مورد صحيح نيست ؟ب: در رابطه با ديواره ياخته ا

 نوعی ماده به کار رفته در تيغه ميانی وديواره نخستين مشابه می باشد (8

 در يک ياخته مسن، ديواره ضخيم تر درمجاورت پروتوپالست ، تشکيل می شود. (5

 ديواره ای که دارای بيشترين استحکام می باشد، مانع از رشد ياخته گياهی می شود (3

های گياهی با ميکروسکوپ نوری نشان می دهد که الن ها در محل پالسمودسم مشاهده بافت  (4
 ها به فراوانی وجود دارند.

 
 ج: در رابطه با جابه جايی مواد در مسيرهای بلند درگياهان ، کدام عبارت صحيح است؟

 حرکت شيره پرورده در گياهان ، همانند حرکت شيره خام در تمام جهات ، می تواند انجام شود (8

 باربرداری وبارگيری آبکشی ، هردو با مصرف انرژی زيستی همراه است (5

 حرکت شيره خام وپرورده در گياهان با الگوی جريان فشاری انجام می شود (3

 کاهش دی اکسيدکربن تا حدی معين می تواند موجب کاهش تعرق ومکش حاصل از آن شود (4

 

75/0 

 81 جمع نمرات 

 


