
 

 تسوِ تعالی 
 3تعذاد صفحِ   99-98سال تحصیلی  98 دی دّن دٍرُ:   1سَاالت اهتحاًی پایاى ترم درس: زیست شٌاسی 

 ًورُ  ًیازی ًیست( پاسخٌاهِ) سَاالت تشریحی ردیف

 .  هقاتل آى هشخص کٌیذ ،ّای زیر را تذٍى رکر دلیل درستی یا ًادرستی ّریک از عثارت 1
 (. 25/0)ًبدرست  (7  (.25/0)ًبدرست( 6  (.25/0)ًبدرست  (5 (. 25/0)درست.  (4 (. 25/0)ًبدرست.  (3  . (25/0) .ًبدرست (2.  (25/0) درستًب( 1

  (.25/0)ًبدرست (12  (.25/0) درست (11 (.25/0)ًبدرست  (10  (.25/0)درست ( 9  (.25/0)درست.  (8

3  

   .کٌیذزیر، گسیٌِ صحیح را اًتخاب  ای چْارگسیٌِ در سَاالت 2

   (.  5/0)درست است 2گسیٌِ  -4 (.  5/0)درست است 3گسیٌِ  -3  (.5/0)درست است 4گسیٌِ  -2 (.  5/0)درست است. 3گسیٌِ  -1

   (.5/0)درست است. 4گسیٌِ  -8(.  5/0)درست است.  2گسیٌِ  -7 (.  5/0)درست است 3گسیٌِ  -6 (.  5/0) درست است 1گسیٌِ  -5

4 

 در جوالت زیر، جاّای خالی را تا کلوات هٌاسة پر کٌیذ.  3
حجن ببق٘وبًذُ  -7 (.  5/0)درضت خَار  -6 (.  5/0)غضزٍف  -5  (. 1) ض٘زداى -ّشارال -4(. 5/0) آهٌَ٘اس٘ذ -3 (. 5/0) .ًَرٍى -2(. 5/0)سبکبرس -1

 (.  5/0)پل هغش  -8  (. 5/0)

4 

 ًورُ(:  1ّای پیًَذی تِ سَاالت زیر پاسخ دّیذ) در ارتثاط تا تافت 4
 إ: عکس آى سست: هبدُ سهٌِ٘ إ ب٘طتز، اًعغبف ب٘طتز، کالصى کوتز دارد ٍ رضتِالف( 

 إ ، رضتِإ رضتِإ،  رضتِة( 

5 

 ًورُ(:  1ّا، هَارد هٌاسة را تِ ّن ٍصل کٌیذ) تا تَجِ ٍیژگی تافت 

 
 ًورُ(:  1سَاالت زیر پاسخ دّیذ) صذاّای اٍل ٍ دٍم قلةدرتارُ 

 ثبًِ٘ 1/0بغٌٖ؛ اًقببض دّل٘شٕ ٗب  -درٗچِ دّل٘شٕالف( 

 ثبًِ٘    4/0تبک، کَتبُ تز ٍ ٍاضح تز؛ استزاحت قلبٖ ٗب ة( 

 ًورُ(:  1تِ سَاالت زیر پاسخ دّیذ) ساختواى قلةدر هَرد  

 بِ سزخزگ ضطٖ بغي چپ بِ سزخزگ آئَرت ٍ بغي راستالف( 

 دّل٘ش چپ اس س٘بّزگ ضطٖ ٍ دّل٘شراست اس س٘بّزگ سٗزٗي ٍ سبزٗي ة( 

 ًورُ(:  1تِ سَاالت زیر پاسخ دّیذ) ّوَگلَتیي ّای یاختِ ّای خًَیدر ارتثاط تا 

 گزٍُ غ٘زپزٍتئٌٖ٘ ّن ٍ آّي. الف( 

 هًََاکس٘ذکزبي بِ سختٖ جذا هٖ ضَد ٍ دٕ اکس٘ذ کزبي بِ صَرت عب٘عٖ. ة( 



 

 تصاٍیر زیر را تکویل ٍ تشریح کٌیذ.   5
 (.  2)بب تَجِ بِ ضکل سٗز، ابتذا آى را تکو٘ل کزدُ سپس عولکزد ّز کذام اس بخص ّب را بِ اختصبر تَض٘ح دّ٘ذ -1

 
  (.2).تَض٘ح دّ٘ذرا بِ اختصبر  گَارش در اٗي بخصفزاٌٗذ ، رٍدُ بشرگ، ضوي تکو٘ل اجشإ ضکل سٗزبب استفبدُ اس  -2
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 20 جوع ًورُ                                                                                  «                                               هَفق تاشیذ»                                                                                                                              
 

 اداهٔ .ضَد هٖ ختن آپبًذٗس بِ کِ دارد ًبم کَر رٍدٓ بشرگ رٍدٓ ابتذإ

 ضذُ رٍ، تطک٘ل پبٗ٘ي کَلَى ٍ افقٖ کَلَى ببالرٍ، کَلَى اس بشرگ رٍدٓ

 هخبعٖ هبدٓ آى، پَضطٖ هخبط ّبٕ ٗبختِ ٍ ًذارد پزس بشرگ، رٍدٓ .است

 راست بشرگ، رٍدُ اس بعذ .کٌٌذ ًوٖ تزضح گَارضٖ آًشٗن ٍلٖ کٌٌذ هٖ تزضح

 صبف( ٍ )هبّ٘چٔ داخلٖ ّبٕ بٌذارُ رٍدُ، راست اًتْبٕ در  دارد. قزار رٍدُ

 ً٘بفتِ، گَارش ٍ ًطذُ جذة هَاد قزار دارًذ.  هخغظ( )هبّ٘چٔ خبرجٖ

 ضًَذ. هٖ بشرگ رٍدٓ ٍارد گَارضٖ، ّبٕ ض٘زُ هبًذٓ ببقٖ ٍ هزدُ ّبٕ ٗبختِ

 جبهذ ضکل بِ هذفَع ًت٘جِ، در کٌذ؛ هٖ جذة را ّب َٗى ٍ آة بشرگ، رٍدٓ

 رٍدُ راست بِ هذفَع ضًَذ. هٖ اًجبم آّستِ بشرگ، رٍدٓ حزکبت .آٗذ هٖ در

 .ضَد هٖ اًجبم ارادٕ صَرت بِ دفع سزاًجبم ٍ ٍارد

 


