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  گروه آزمون
  )وقف عام( چي بنياد علمي آموزشي قلم

  021- 6463:  تلفن چهار رقمي - 923پالك  -بين صبا و فلسطين -خيابان انقالب: آدرس دفتر مركزي

گروه فني و توليد

گويي آزمون تعداد سؤاالت و زمان پاسخ
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 2: ةصفح                                              دهم تجربي پاية عمومي  99نوروز  -آزمون عيدانه  
 

  

      
 معنا شده است؟  نادرستهاي زير  چند تا از واژه .1

 بيغوله: زمين وسيع نگهداري حيوانات / عيال: زن و فرزندان / مرفّه: راحت و آسوده«

 »ها اُخت: همدم / فراعنه: فرعون يافتن / وپاچلفتي / خيل: گروه / معيشت: زندگاني / ييالق: سردسير / تسلّا: آرامش / شندرغاز: انسان دست 

  ) چهار تا4  ) سه تا3  ) دو تا2   ) يكي1
  ده است، در كدام بيت متفاوت است؟ساخته ش» كُشتن«اي كه از مصدر  معناي واژه .2

  كشت آتش را نرم آب خواهد يرو آخر كه/  منيدل ا ساده ياز عدو ييمشو با تندخو) 1
  يكشت وفا يتو ب ايمرگ كشت مرا  كه/  شهر بپرس بيچو من هالك شوم از طب )2
  سوختند يهم زميو خشك ه تر/  بكشتند و آتش بر افروختند )3
  كه مر سلطنت را پناهند و پشت/  كشت داديبه ب دينشا تيرع )4

 اماليي دارد؟ نادرستيكدام بيت  .3

  ت وفاستشرط محب ،عشق احتمال ةچار/  اهل صفاست رتيصدل كه صبر  يصبر كن ا )1
  از قفاست ديام يچه براند هنوز رورو/  واند هنوز دست جزع بر دعاستچه بخگر) 2
  كجاست يليل ةميطاقت مجنون برفت خ/  بخاست يبجست باد بهار يمانيبرق ) 3
 مقصود ماست تيهر چه مراد شماست غا/  رواست يدرد دل دوستان گر تو پسند) 4

 بيان شده است؟ نادرستنام خالق چند تا از آثار زير  .4

  »حسام خوسفي / سفرنامه: ناصرخسرو نامه: ابن س نامه: عطّار نيشابوري / قابو احمد / اتاق آبي: سهراب سپهري / الهي د چشم ما بود: جالل آلپيرمر«
 ) چهار تا4  ) سه تا3  ) دو تا2  يكي  )1

 دارد؟» آميزي حس«كدام بيت  .5

  وچار ز ماه ده ستي اچرخ عروس يچون سو/  ست و نثارا ست و نثارا اختران را شب وصل )1
  همچو بلبل كه شود مست ز گل فصل بهار/  فيلط ينگنجد ز نواها شيزهره در خو) 2
  اريو بر او مژده ب ريتو ز سر گ يكه جوان/  زحل ريپ يسو دياسب دوان يمشتر) 3
  چو ماهت شب تار  يروز روشن شود از روي / در آن صبح كه تو درتاب زيشمس تبر) 4

 در بيت زير يكسان است؟» عقل«ي  شده با نقش دستوري واژه ي مشخّص هنقش دستوري كدام واژ .6

 »ناليد / عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش دوش مرغي به صبح مي«

  جام    به جم اجيعرض احت يكه تا ابد نكن/  جامطلب كن  اي يبه مجلس كرم از ساق )1
  محزون    مرا راهزن عشق مرا راهبر عقل/  كه هست محزونحسن تو دارد دو حق بر من  )2
  خورشيد    مشكل اگر به نعل سمندش كند قران/  اگر صعود كند صدهزار قرن ديخورش )3
 رمح  (رمح: نيزه) نشان غشتي ي از ذوالفقار شعله دهد يم/  ش سبقرمح ياز اژدها افع برد يم )4

 ؟ندارددر برابر چند تا از ابيات زير نوعي از وابسته ذكر شده است كه در بيت وجود  .7

  ي پيشين، صفت اشاره وابسته  خانه كه كاشانه بسوخت نيبود در ا يآتش/  از آتش دل در غم جانانه بسوخت نهيس الف)
  ي پيشين، صفت عالي وابسته  ميچرا كن يزبون ويبه دست د نيچند/  مقام ملك دون قدر ماست نيچون برتر ب)
  ي پسين، صفت بياني وابسته    كه علم عشق در دفتر نباشديي / اوراق اگر همدرس ما يبشو ج)
 اليه ي پسين، مضاف وابسته  مرغ خوشخوان غم مخور يا يچتر گل در سر كش/  گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن د)

  يكي )4  دو تا  )3  ) سه تا2  هر چهار تا )1

ستايش، ادبيات تعليمي،      )1و نگارش ( فارسي
ادبيات پايداري ، ادبيات 

  دگيغنايي، ادبيات سفر و زن
  71تا  10هاي  صفحه
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 3: ةصفح                                              تجربي  دهم پاية          99نوروز  -آزمون عيدانه  
 

  دعاي عرفه انتخاب شده است). مگي ازعبارات ه( دارد؟ ييقرابت معنا »هر آن وصفي كه گويم بيش از آني«با مصراع  عبارتكدام  .8
1لَىع تموابغَ ) اَتْمهاي كاملت را بر من تمام كردي. : نعمتنْعامِالاْ  س  
  نيست. اى خداى را سپاس كه براى حكمش برگرداننده: ئه دافعالْحمد هللا الَّذى لَيس لقَضا) 2
  .داند او چگونه است جز او نمى  هك ى آن: اا منْ ال يعلَم كَيف هو االّ هوي) 3
4ماَللّه ( كَانّى اَراك لْنى اَخْشاكعبينم خدايا چنانم كن كه از تو بترسم گويا كه تو را مى: اج.  

  ؟ نيستمتناسب » تا راست، تمام نشده، دروغ نگويم«كدام گزينه از نظر معنايي با عبارت  .9
  دشنام باشد آن رواست گر همه/  سخن با من بگو چه كژ چه راست كي )1
  فروغ يز بخت سپهر ردينگ/  اگر جفت گردد زبان بر دروغ )2
  وار جهان در زر گرفتش محتشم/  گفتار تچو صبح صادق آمد راس )3
  ستيگر ديببا بر چارگانيبه ب/  ستيچارگيسخن گفتن كژ ز ب )4

 كدام ابيات با بخش نخست عبارت زير نزديكي معنايي بيشتري دارد؟ .10

در  ت نباشد همـه انديشه كردم كه مروبيشه؛  ن را ديدم كه به نالش درآمده بودند از درخت و كبكان از كوه و غوكان در آب و بهايم ازبلبال«
 .»تسبيح و من به غفلت، خفته

  و جوان سبحانه ريبمانده در رهت پ رانيح/  عالم روبهت رانيچرخ آستان درگهت ش )1
2 (دان سبحانهبيغ يكا يهم ديتو گو حيتسبالثّري /  تحت ي تا نقطه يات عالم از علذر  
  سبحانه انينه در ب دمينه در عبارت آ/  دميگرچه زبان بگشا دميوصفت كه جان افزا) 3
 بود هم از گمان سبحانه رونيب نيقيهم از /  عقل افزون بود بود از حد چون يچون وصف تو ب) 4

  رتيب در كدام گزينه آمده است؟به ت» مخمصه، وقب، رعنا، غارب«واژگان يمعن .11
  كنندهطلوع قد، بلند ،يفرورفتگ ،يدشمن) 2    كنندهغروب آراسته، چشم، يگود ،يگرفتار )1
  كتف دو انيم با،يز اندام، يفرورفتگ تنگنا،) 4    زيانگشگفت فته،يفر چشم، يحدقه ،يبدبخت) 3

 اماليي وجود دارد؟ غلطدر گروه كلمات زير چند  .12

 ،خوش منظر و متواضع ،هدف و غرض ،عذاب غرض ،اهل فضل، بانگرمابه ،گيبرهنه ،اديب و فاضل ،گانديوانه ،رقعه و نامه ،اردن در حمامگز ،پالس پاره«
  »بر پاي خواستن ،عذر خاستن ،مصلخ گرمابه

  هفت) 4  شش) 3  پنج) 2  چهار) 1

 در كدام گزينه درست است؟» تناسب و تلميحمجاز، تشبيه، استعاره، ايهام «هاي  ترتيبِ ابيات به لحاظ داشتن آرايه .13

  نتوان با سر زلف تو به جاني در بست    زند حلقة زلف تو درِ غارت جان الف) مي
  نتوان گفت كه در دور تو هوشياري هست  ب) گر بدين شيوه كند چشم تو مردم را مست

  تتا نشد در تن خم خانه چو دردي به نشس    ج) جان صوفي نشد از جام كدورت صافي
  اي هست هنوز از مي باقي الست نشئه    د) مي به هشيار ده اي ساقي مجلس كه مرا

  هر كه زين دست خورد مي برود زود ز دست  هـ) خوردم از دست تو جامي كه جهان جرعة اوست
 ) ج، ب، هـ، الف، د2    ) ج، الف، د، ب، هـ1

  ) هـ، ج، الف، ب، د4    ) هـ، الف، ب، د، ج3

 همة واژگان دو تلفّظي هستند. …گزينة  جز بهها،  در همة گزينه .14

  دودمان، سازمان، باغبان )2    ) رايگان، پادشاه، يادگار1
  ) مهربان، آشنا، آسـمان 4    ) آموزگار، استوار، تابدار3
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 4: ةصفح                                                      تجربي دهم پاية              99 نوروز -عيدانه آزمون  
 

 

  است؟ نادرستشده در كدام گزينه،  نقش كلمات مشخّص .15

  نهاد) - (مسند خذالني چه رسد بر قصر ستمكاران، گوي  داديم، اين رفت ستــــــم بر ما بارگه) ما 1

  مفعول) -نپسندم كه به جاي تو بود (منادا مي هيچ كس  روان در دل من سرو) تا تو را جاي شد اي 2

  قيد) -كــــــمان شما نيز بگذرد (متمم سختيتــــــا   سپـــر كنيـــــم تحمل) بر تير جورتان ز 3

  مفعول) - چراغدان شمــــــا نيــــز بگذرد (نهادهم بر   بكشت ها شمعكه در زمانه بســــي  بادي) 4

  است؟ متفاوتدر كدام گزينه » ـَ ك«پسوند  .16

  راه يمرغك يمــور انــــــج بــــر زد كــــه   گــــذرگاه در دميد شيخو چشم به ) 1

  خــــوان بـــدسـاز و ومــــــش مـــردك ورا  بـــازخـــــوان را شوم مردك ير ز ) 2

  حجــــــــاب از هـــاكيـرو انـــدختــرك  ـچيه نديننمــــا يياين ـــوتـ تـــا )3

  دـزن و ازندـپ يامهـنوشـخ الحان به خواند  ـردـك آغاز يمطرب بلبلــك تو گل بر) 4

  كار رفته است. ربط به» و«عطف و هم » و«... هم  جزبهدر هر گزينه  .17

  مــه است يستاخــگ و ــياكـب ـــيب ز آن  غم و اتـمـلـظ از ديـآ وـت رــب هــچ رــه) 1

   هاتمـــــچش دــواش و يديوشــــن دــچن  اتـــيــح آب دل لــــــــاه و دل در از) 2

  تـبيز و يرو و الـجم اوصاف در رميحــــمت  يياين در وصف به و يجـگنـدرن اسـيـق هـب) 3

  زتيپره و دـزه رديـدرنگ مجلس مستان با كه  دركش دم و صرف شراب يسعد يا دركش دمادم) 4

  آمده است؟ نادرستمفهوم كدام عبارت در مقابل آن  .18

  .ميبود دهينتراش را سر يمو كه بود ماه سه: ميبود نكرده باز سر يمو كه بود ماه سه )1

  .ميكن پاك بدن از را يآلودگ و چرك كه ديبا: خود باز كنيم از شوخ كه ديبا )2

  .بود برداشته گرو را ما شتر ياعراب: شتدا ما بر شتر يكرا ياعراب )3

  داد؟ خواهد راه حمام به را ما يكس چه اندك، پول نيا با: ؟گذارد حمام در را ما كه درم، چند يبها به )4

 معنايي دارد؟  تقابلكدام گزينه با بيت زير  .19

  »ندارد افتخار وقـلـخـم تـدمـخ  باشي كه مقام هر به كن حق تـدمـخ«

  اسـت يسوداگر تنـخواس خدمت مزد  است يـغمبريپ ره و ـمرس از تـخـدم )1

  زنّار تـب شيپ چه خدمت، به خلق شيپ چه  ستنـب يبندگ و اخالص و طاعت انيم )2

اده و ـحيتـسبـ بـه  ستـين خلق خدمت جز بـه ـقـتيطـر )3 ستين دلق و سـجـ  

  را ـشيـخـو ـاري ازردنـديب ما دوستان  لقـخ دارند نگه خاطر را گانهيب مـردم )4

  در كدام گزينه آمده است؟ » به وقت نوميدي، اميدوارتر باش.« مقابلمفهوم  .20

  اسـت ـديسـپـ هيسـ شــب ــانيپــا  اســت ـديامـ يبــسـ يــدينـاامــ در )1

  فــرامـــوش را يــيرهــا راه كــنــد  گـوش را مـرد يـدينـاامـ ـرديگـ چـو )2

  ــديكـشـ ذلــّت نـاچــار ـشهيرجـاپـ  ديام بگسست كه عزّت ـافـتي يكـسـ )3

  درود كشت كه هر نه و ديرس رفت كه هر نه  است خوش ديام همان دينبا وصال مرا) 4
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 5: ةصفح                                              تجربي  دهم پاية          99نوروز  -آزمون عيدانه  
 

 
 
  

 نألا عي 24 – 21(الجواب للتّرجمة  في  دقَّو األصح:( 

!يحتفلُ النّاس في الهندوراس بهذا اليوم سنوياً و يسمونَه مهرَجانَ مطَ« .21 كَمرِ الس«: 

  را خوشحالي و شادماني كنند!  دوراس روز جشنوارة باران ماهينمردم ساالنه رسم دارند كه در ه )1

  گيرند! مردم هندوراس هر سال اين روز را كه جشنوارة باران ماهي ناميده شده است، جشن مي) 2

  نامند! مي  ارة باران ماهيگيرند و آن را جشنو مردم ساالنه در هندوراس اين روز را جشن مي) 3

  امسال، مردم در هندوراس روزي را كه جشنوارة باران ماهي ناميده بودند، جشن گرفتند!) 4

  :»ربية!نُراجع في الدرس األول من هذا الكتاب مباحث من اإلسم و الفعل قد تَعلَّمها الطلّاب في المرحلة المتوسطة األولي حول اللّغة الع« .22

  اند! آموزان در مرحلة متوسطة اول دربارة عربي خوانده اول اين كتاب مباحث اسم و فعل را مرور خواهيم كرد كه دانش رساولين ددر  )1

  كنيم! اند مرور مي دربارة زبان عربي آموخته آموزان در مرحلة اول متوسطه دانش اين كتاب مباحثي از اسم و فعل را كه از در درس اول) 2

  كنيم! آموز در مرحلة اول متوسطه دربارة زبان عربي ياد گرفته است مرور مي ب، مباحث اسم و فعلي را كه هر دانشما در درس اول كتا) 3

 اهيم كرد!واند دوره خ اول متوسطه راجع به زبان عربي خوانده آموزان آن را در مرحلة اسم و فعل را كه همة دانشمطالبي از ) 4

  :الصحيح عين  .23

! هذا الصياد يأخذ« )1   گيرد!  تر از سي ماهي همة روزها مي اين صياد بيش»: أكثَر من ثالثينَ سمكاً كلَّ يومٍ

! تَصادم الرّجلُ بِالسيارة في «) 2   مرد در ساعت هشت و ربع با اتومبيل برخورد كرد! »: الساعة الثّامنة إلّا ربعاً

  هاي مفيدي پيرامون شيمي ديدم! كتابخانه، كتاب در»: الحظت في المكتبة كُتُباً مفيدةً حولَ الكيمياء!«) 3

  اي خواهر عزيزم! چرا سخن دوستت را باور نكردي؟!»: لماذا ال تُصدقينَ كالم زميلتك يا اُختي العزيزة؟!«) 4

  ؟الخطأما هو  .24

  شوم! ياين خانه سه در دارد كه من از در دوم داخل ملهذا البيت ثالثة أبوابٍ أدخل من الباب الثّاني!:  )1

  كند، پس بيا به منزل ما! ما براي پنج نفر كفايت مي غذاي خانوادةطعام اُسرتنا يكفي خمسةَ أفراد، فتعالَ إلي منزلنا!: ) 2

  خريده است! بازارپدر براي دختر، يازده خودكار از اشتري الوالد لبنته أحد عشر قلماً من السوق!: ) 3

  سن اين درخت در جنگل بيست و پنج سال است!عشرون عاماً!:  عمرُ هذه الشّجرة في الغابة خمسة و) 4

  »ذاك هو اهللا الّذي/ أنعمه منهمرَة«عين األقرب من مفهوم البيت التّالي:  .25

  تر ز باران ديدم رب ز تو الطاف فراوان ديدم / نعمت ز تو بيش يا) 2  شكر نعمت، نعمتت افزون كند / كفر، نعمت از كفت بيرون كند )1

  إنّ اهللا يحب أن يري أثر نعمته علي عبده!) 4    نعمةٌ ال تُشكَرُ كسيئةٍ ال تُغفَر!) 3

   )1زبان قرآن( ، عربي

ذاك هو اهللاُ، المواعظُ 
العدديةُ، مطَرُ السمك، 

ُلميالس شالتّعاي  
  4تا  1هاي  درس
  46تا  1هاي  صفحه
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  :في الحوارات الخطأعين  .26

  إنّ ايرانَ بالد جميلةٌ جداً! -كيف وجدت ايرانَ؟ ) 2  مساء النور يا عزيزي! -مساء الخيرِ حبيبي!  )1

  أنا من مدينةِ جويبار في محافظةِ مازندران! -أي مدينةٍ أنت؟  من) 4    ال أنا إيراني! -أنت من باكستان؟ ) 3

  الواقع: وعين الصحيح حسب الحقيقة  .27

1الف و العنا علي نقاط الخفاع عن الحقيقة!) إصرارللد في الرَّأس تختلف أنواعه و أسبابه!) 2  داوة صحيح عجو داعالص  

!4  يجعلوا الجوازات في أيديهم! ) يأمر شرطي الجمارك المسافرينَ أن3   ) عندما يفقد اإلعصار قدرتَه يسحب األسماك الي السماء بقوةٍ

  :ةانتَخب جواباً في كلِّ اَفعاله حرف أم حروف زائد .28

  ) يخرُج منَ البيت و يفرِّح من يشاهد في طريقه!2    ) تعاملتُم و جالَستُم فأحسنتُم فيهِما!1

3 ديقَين!) كاتَبترنا صتَكاتَبنا و ص نفَعونَكم!4    شاعراً ثمهونَ و يبينَ فتَتَشابروا المؤدعاش (  

  في استخدام الضّمير المناسب: حيحالصعين  .29

  ما أخبرَنا عما وقع الليلة الماضية!: (نحن) … )2    تترجم المتون العربية باللّغة اإلنجليزية!: (هي) … )1

  ترحمينَ الحيوانات كلّها!: (أنتنّ) … )4    في الشّهور األخيرة!: (أنت)تقدمت كثيرة  … )3

  (المخاطبة= دوم شخص مفرد مؤنّث) »:تَقبلَ«عين األمر للمخاطبة من  .30

  تَقبلي) 4  تُقَبلي) 3  تَتَقَبلينَ) 2  قَبلي )1

 :»شاءن يم بعذِّو ي شاءن يمـِل غفرُي و األرضِ السماوات هللا ملك« :عين الصحيح في ترجمة .31

 دهد! دهد و هر كس را بخواهد عذاب مي ها و زمين از آنِ اهللا است، هر كس را بخواهد مورد غفران قرار مي ملك آسمان )1

  كند! دهد و كسي را كه نخواهد عذاب مي از آنِ خداوند است ملك آسمان و زمين، كسي را كه مايل باشد غفران مي )2

  دهد آن را كه بخواهد! آمرزد آن را كه خواستار آمرزش است و عذاب مي ها براي خداوند است، مي ها و زمين ملك آسمان )3

  دهد آن را كه بخواهد!  دهد آن را كه مايل باشد و عذاب مي مورد آمرزش قرار مي  ها، تعلّق به اهللا دارد ملك آسمان و زمين )4

  »ضرة أفرح برؤيتها كلّ يومٍ!رةٌ ذات غُصون نحديقتنا شَج يف« التّرجمة الصحيحة:عين  .32

  كند! اي دارد كه هر روز مرا شاد مي هاي تازه درخت باغ ما شاخه )1

  شوم! هست كه هر روز با ديدن آن خوشحال مي  هايي تازه در باغ ما درختي با شاخه )2

  وم!ش است كه هر روز با ديدنش خوشحال مي  هاي درخت تازه در باغ ما شاخه )3

  شوم! بينم و شاد مي هاي تر و تازه در باغ ما وجود دارد كه هر روز آن را مي درختي با شاخه )4
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  حسب التّوضيحات: الخطأعين  .33

1( »! و نهرٌ كَثيرُ الماء عينُ الماء :«نبوع2  الي( »! البارِد تَشكَّلُ في الجوالثّلج»: ي  

3( »! !« )4  مهرجانال»: مجموعةٌ من الصورِ المتحرّكةِ   البِطاقةُ»: نقدم للسائق حينَما نركب الحافلةَ

  :كلَّهاعين الكلمات المناسبةَ في النّوعِ  .34

  سافَرْت  -را انْتَظَ – اَوجد –جهـزوا  )2              نَحنُ  – أنت – هذه –هو  )1

  نَعم - متَي –أينَ  -كَم )4  بي     تَكْذال  – تأكُلينَ ال –تَجعال ال  –ال تَنْظُرنَ  )3

 للفَراغِ حسب الْعمليات الْحسابية:                  الخطأعين  .35

   عشْرينَ : واحداً و!....... عشَرَ يساوِي إثْنانِ في أحد )2  : ناقص !ثَالثينَ يساوِي ستّينَ تسعونَ ....... )1

3( بعونَ ....... أربشَرَةًأرساوي عةٍ يلَي!عع ساوِي ....... ثَمانيةٌ و )4  : تَقسيمإثنَينِ ي بعونَ زائدينَ!سثَمان :   

 ):40 – 36( :إقرأ النص التالي بدقّة ثم أجب عن األسئلة ■

نهم و   رة أقالم ثُم دفَـدعا والد أوالده أن يحضَروا عنْده جميعاً. فلما اجتمعوا حوله، أحضَرَ عش مـ كـلّ واحـداألقْالمِ ل فنص أنْ  مطلَـب مـنه   ع

علَي اتّحادكم  حافَظْتُمإنْ  ،. فقال لَهم: أنتم مثلُ هذه األقْالمـروهأن يكْس وااستَطاع ها، فما قدروا، ثم دفَع لكلّ واحد منْهم قلماً واحداً، وويكْسر

    !اليمكن أنْ يتسلَّطَ أحد علَيكم بسهولة

36. ن الصعيبِ النصعلي الّذين...« :حيح علي حس تسلَّط األعداءي!«  

      يتّحدونَ )4  يتفرّقون )3  ييأسونَ  )2   يخافونَ )1

  !: دفَع الوالد للأوالد في المرّة األولي ......أالخطعين  .37

  خُمس األقالم )4     مسة أقالمخَ )3    بعض األقالم )2  قالم األ نصف )1

:عين ما  .38 لَه ارتباطٌ بموضوع النص  

  يك دست صدا ندارد.           )1

  به عمل كار بر آيد به سخن داني نيست.          )2

  كه چندين آزموده آزمايي /روان را رنج بيهوده نمايي  )3

  تا سيه روي شود هر كه در او غش باشد /خوش بود گر محك تجربه آيد به ميان  )4

  اَلنّص يؤكّد علي ... .39

  مماشاة )4  تعايش  )3  اتّحاد )2   تفرُّق )1

  ترجمتها: عن مصادر األفعال و حيحالص غيرعين  .40

   أحضَرَ: (إحضار: حاضر شدن ) )2      : (محافظة: نگه داشتن)تُمحافَظ )1

 يتسلَّط: (تسلّط: چيره شدن)     )4    يمكن: (إمكان: امكان داشتن) ال )3
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 كند؟  درستي تكميل مي كدام گزينه عبارت زير را به .41
 .» …همانند ثبت حجم  …، هنگام ثبت حجم نگاره در دم«
  شوند. اي خارجي منقبض مي بين دنده هاي ماهيچهجاري دمي،  - ) ذخيرة دمي1
  باشد. ديافراگم به حالت مسطح مي ماهيچةجاري بازدمي،  - ) ذخيرة بازدمي2
  شود. ها كم مي فشار هواي درون ششابتدا رة بازدمي، ذخي - ) ذخيرة دمي3
  كند. ديافراگم استراحت ميماهيچة ذخيرة دمي، ابتدا  - ) ذخيرة بازدمي4
 كند؟ صورت مناسب كامل مي ، عبارت زير را بهچند مورد .42
  »…شود و برخالف آن  هاي خوني سفيد محسوب مي از ياخته …همانند  …در يك فرد بالغ «

  د.قسمتي دارهستة چند -دهند ان هسته خود از دست ميهايي كه در مغز استخو ياخته -الف) نوتروفيل
  هاي روشن درشت دارد. با دانه يتوپالسمس -لنفوسيت -ب) ائوزينوفيل
  د.هسته تكي گرد يا بيضي شكل دار -لنوتروفي -ج) مونوسيت
  د.بدون دانه دار يتوپالسمس -ائوزينوفيل -د) لنفوسيت

1( 4  2 (3  3 (2  4 (1  
 باشد؟ مي »هاي خوني يك انسان بالغ رگ همة«كدام ويژگي، مربوط به  .43
  دهد. ها را تشكيل مي اي الية خارجي آن نوعي بافت پيوندي رشته )1
  وجود دارد.هاي حبابكي، غشاي پايه  كيسه ) در زير الية بافت پوششي آن همانند2
  هاي كشسان تشكيل شده است. همراه رشته هاي صاف و دوكي شكل به ها از ماهيچه ) الية مياني آن3
  هاي مجاور خود دارند. ترين نقش را در خون رساني به بافت ها، مهم هاي صاف حلقوي ابتداي آن ) ماهيچه4
 ؟ كند كامل ميدرستي  مورد صداهاي قلبي، كدام گزينه عبارت زير را به در .44

 »…قلبي،  …از شنيدن صداي  …بالفاصله « 
  باز قرار دارد. تيدر وضع يلخت سه ةچيدر -اول -) بعد1
  .مانعي در برابر ورود خون به دهليز وجود دارد -اول -قبل )2
  تر از فشار خون آئورت است. طن بيشبفشار خون  -دوم -) بعد3
  .هاي ارتجاعي در وضعيت كشيده شده قرار دارند طناب -دوم -) قبل4
 ت؟كدام گزينه در مورد دستگاه گوارش انسان صحيح اس .45
 در سمت چپ بدن قرار دارد. ي) راست روده و كولون افق1
  شود. طحال به سياهرگ باب ريخته ميخون خروجي از  برخالف) خون خروجي از معده 2
  ريزد. ) خون سياهرگي مربوط به كولون باالرو و بخش انتهايي رودة باريك به سياهرگ باب كبدي مي3
 ريزند. از طريق يك مجراي مشترك با مجراي صفرا به دوازدهه ميها و بيكربنات لوزالمعده تنها  ) آنزيم4

 كنند؟  درستي تكميل مي زير را به عبارتموارد،  كدام .46
 »شود تشكيل مي …از چند  …هر «

  ب) اندام ـ بافت مختلف    سازگان  الف) زيست بوم ـ بوم
  د) جمعيت ـ گونه    سازگان  ج) اجتماع ـ بوم

  الف ـ ب ) 4  د ج ـ ) 3  ب ـ د) 2  الف ـ ج) 1
 … نداردطور معمول، در دستگاه گوارش انسان امكان  به .47
  هاي خوني شوند. هاي فاقد ريزپرز جذب مويرگ هاي معدني در ياخته ) يون1
  اي صاف متوقف شود. هاي ماهيچه حلقة انقباضي به جلو، فعاليت ياخته) با پيشروي 2
 شود. مينواسيدها مشاهده ) در محل شروع گوارش ذرات غذا، شكستن پيوند بين آ3
  اي كه در زير و موازي با معده قرار دارد از طريق دو مجرا وارد دوازدهه شود. ) ترشحات غده4

  )1شناسي ( ستزي
  

دنياي زنده/گوارش و جذب 
مواد/ تبادالت گازي/گردش 

  مواد در بدن
تا 4و فصل  3تا فصل  1صل ف

  پايان تشريح قلب گوسفند
   51تا  1هاي  صفحه
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  را مشاهده كرد.  … توان نميمعمول، در تهوية ششي  طور به .48
  را در بروز آن بر عهده دارد فرآيندي كه ديافراگم نقش اصلي) 2 دهد سينه رخ مي  فرآيندي فعال كه در نتيجة افزايش حجم قفسة) 1
  النخاع  فعاليت پل مغزي يا بخشي از بصل) 4 اي داخلي در بازدم معمولي دنده هاي بين انقباض ماهيچه) 3
 كند؟  كامل مي نادرستطور  كدام گزينه، عبارت زير را به .49

 ».…در پزشكي شخصي، « 
  گيرد.  تنوع بين افراد مختلف جامعه مورد توجه قرار مي) 1
 كنند. ها فقط وضعيت بيمار را بررسي مي پزشكان براي تشخيص و درمان بيماري) 2

  فرد شود.  هر هاي دارويي خاص روش طراحيتواند باعث  هر فرد، مي دنايبررسي اطالعات ) 3
   شود. شخص تهيه مي DNAهاي درماني خاصِ هر فرد، براساس اطالعات موجود در  روش) 4
 ؟ كند نميدرستي تكميل  كدام گزينه، عبارت زير را به .50

  »  …ها  آبشش« 
  توانند در جانوران بالغ يا نابالغ ديده شوند. مي) 1
  تبادل گازي كارآمدي از طريق سطوح خود دارند.) 2
  توانند توسط پمپ فشار مثبت پر از هوا شوند.  در دوزيستان مي) 3
 اشته باشند. صورت پراكنده و يا متمركز در نواحي خاصي وجود د توانند به ) مي4

  ؟نيستكدام گزاره صحيح  .51
  هاي بنيادي ميلوئيدي دارند.  هاي ساخته شده توسط ياخته هاي سازندة خود و ديگر ياخته تري نسبت به ياخته حجم بسيار كم ها پالكت) 1
  شوند. نيادي حاصل ميهاي سفيد بدون دانه، همگي مستقيماً از تقسيم يك نوع ياخته ب دار برخالف گويچه هاي سفيد دانه گويچه) 2
 شود. هاي قرمز مي اسيد سبب كاهش تعداد گويچه همانند كمبود فوليك B12) كمبود ويتامين 3

  دهد. هاي موجود در مغز استخوان را تحت تأثير قرار مي كمبود فوليك اسيد تنها تكثير ياخته) 4
 كند؟ مي كامل نامناسبطور  د مورد عبارت زير را بهنچ .52

 »…كند. در اين جانور،  صورت دو تلمبه عمل مي در جانوري با دستگاه گردش خون مقابل، قلب به«

  تنها پمپ فشار مثبت تنفس ششي، براي انجام تبادالت گازي مؤثر است.) الف
  كند. بار از قلب عبور مي بار گردش در بدن، يك فقط در دوران نوزادي خون ضمن يك) ب
   شود. ها ميسر مي حفظ فشار در سامانة گردش خون مضاعف با جدايي بطن پس از بلوغ، )ج

 شود. ها و سپس مستقيماً به بقية بدن تلمبه مي د) در هر انقباض، خون توسط قلب يك بار فقط به شش
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  . …پس از عبور از  …در يك انسان سالم،  .53
  .شود وارد ميز راست سرخرگ ششي راست ـ درون قوس آئورت به دهلي) 1
  رود.  سرخرگ ششي چپ ـ پشت بزرگ سياهرگ زبرين به شش چپ مي) 2
 كند.  ) بزرگ سياهرگ زبرين ـ جلوي سرخرگ ششي، خون تيره را از قلب خارج مي3

  ريزد.  به درون دهليز راست مي شاخة راست سرخرگ ششيبزرگ سياهرگ زبرين ـ جلوي ) 4
  .. . اسفنج،  آب درگردش  سامانةدر  .54
  شود.  رود و پس از گردش در بدن، خارج مي شود، سپس به عمق بدن اسفنج مي آب از طريق منافذ به جاندار وارد مي) 1
  باشند. تر مي هاي ورودي آب به جاندار، بزرگ هايي كه محل خروج آب از اسفنج هستند، از سوراخ سوراخ) 2
  اند. رفتهدار، در سطح خارجي بدن جاندار قرار گ هاي يقه ياخته) 3
 باشند.  دار مژكدار مي هاي يقه ) عامل حركت آب، ياخته4

 ، صادق است؟»هر پروتئين موجود در غشاي ياختة زندة بدن انسان«كدام عبارت دربارة  .55
  در سراسر عرض غشا وجود دارد. )2    شود. باعث انتقال مواد به داخل ياخته مي )1
  ارتباط باشد. تواند با فسفوليپيدهاي غشا در مي) 4    هاي كربوهيدرات در ارتباط است. با رشته )3
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 است؟ نادرستها چند مورد  هاي پروتئيني مختلفي هستند، دربارة اين بافت ها در بدن انسان بالغ در ساختار خود داراي رشته انواعي از بافت .56

  .دندار مي نگهتصل مهاي مختلف را به هم  ها و بافت ، ياختهبه واسطة بخشي در زير خود ها ) همة اين بافتالف
  ها، در پوشاندن سطح دروني مجاري گوارشي نقش دارند. از اين بافت ب) گروهي

  كنند. ديگر همكاري مي ها وجود دارند كه با يك ها، انواعي از ياختهدر هر يك از اين بافت )ج
  اي اندكي وجود دارد. ياخته اي، فضاي بين ها همانند بافت پيوندي رشته د) درگروهي از اين بافت

1( 1  2( 2  3( 3  4( 4  
 كدام گزينه براي تكميل عبارت زير مناسب است؟ .57

 »…گيرد كه  ها در بخشي انجام مي گوارش شيميايي پروتئين …در لولة گوارش انسان « 
  گذارند. همة مواد ترشح شده از آن مستقيما روي غذا تأثير مي - شروع )1
  ند.بي با اختالل در انقباض بندارة ابتدايي آن، بخش قبلي آسيب مي - شروع )2
  شوند. ها ديده مي خوردگي اي در ساختار چين هاي مخاط، زيرمخاط و ماهيچه اليه -تكميل )3
  شوند. گروهي از مواد جذب شده در آن بدون عبور از كبد در نهايت به نوعي بزرگ سياهرگ وارد مي -تكميل) 4
 كدام مورد براي تكميل عبارت زير مناسب است؟ .58

 »باشند. مي …واجد  …هاي سازندة بافت  همة ياخته«
  هاي پروتئيني و گليكوپروتئيني متصل به غشاي ياخته  اي از رشته شبكه -پوششي )1
  اي شفاف و سفيدرنگ، با قابليت پشتيباني از بافت پوششي مادة زمينه - پيوندي )2
  هاي زيستي ياخته كنندة فعاليت يك يا چند مركز كنترل -اي ماهيچه )3
  نندة پيام عصبي هاي هدايت ك رشته - عصبي) 4
  پذيري انتخابي باشد،كدام عبارت درست است؟  در صورتي كه شكل مقابل مربوط به فرايند اسمز آب از عرض يك غشاي داراي نفوذ .59
  يابد. ) با گذشت زمان، ارتفاع محلول نمكي كاهش مي1
  يابد.  ) با افزايش غلظت محلول نمكي، حجم آب خالص افزايش مي2
  يابد.  ظت محلول نمكي و فشار اسمزي آن كاهش مي) پس از مدتي، غل3
  .تر است سريع يي آبجا باشد، جابه تركمغشا اين  يدوسو هرچه اختالف غلظت آب در) 4
  
 كند؟  تكميل مي نادرستي ه با دستگاه گوارش نوعي جانور بهكدام گزينه عبارت زير را در رابط .60

 »است. …است كه محل  …ش معادل بخشي از دستگاه گوار …در شكل مقابل، بخش «
  شدن غذا   و نرم  رهيملخ ـ ذخ - 1) 1
 ها به محيط داخلي بدن انسان ـ ورود آب و يون - 4) 2

  گوارشي و جذب مواد غذايي  هاي ملخ ـ ترشح آنزيم - 2) 3
  ها انسان ـ ساخت گليكوژن و پروتئين و ذخيره اغلب ويتامين - 3) 4
 كند؟ درستي بيان مي ها را به ديوارة حبابك هاي كدام گزينه، ويژگي گروهي از ياخته .61
  يابد. ها كاهش مي هاي آن در بعضي قسمت ياختهپوشانند و ضخامت  تر حبابك را مي ) سطح بيش1
  آورند. اكسيد را با آب تركيب كرده و نوعي تركيب اسيدي پديد مي دي انيدراز، كربن ) به كمك آنزيم كربنيك2
  كنند. اند را نابود مي دار گريخته ها و ذرات گرد و غباري كه از مخاط مژك انايي حركت، باكتريخواري و تو ) با ويژگي بيگانه3
  شوند. اند كه با ترشح عامل سطح فعال و از طريق كاهش كشش سطحي موجب تسهيل كار تنفس مي اليه ) به شكل سنگفرشي تك4
  …گفت كه  توان مير ديوارة خود دارد، د …در ارتباط با هر بخش از مجاري هادي يك فرد سالم و بالغ كه  .62
  دارد.اصلي ها نقش  در كنترل ميزان هواي ورودي به حبابك -قطعه صورت قطعه هايي به وف) غضر1
 دار در سطح دروني خود است. هاي پوششي سنگفرشي مژك داراي ياخته - ) ماهيچة اسكلتي2

  .فاقد بافت غضروف در ديوارة خود استقطعا  -) ياختة مژكدار3
 دار دارد. مخاط مژك - شكل Cهاي ) غضروف4

 آب خالص محلول نمكي

( )1

( )2

( )4
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 كند؟  كامل مي نادرستيكدام گزينه عبارت زير را به  .63

 »…هايي كه  معمول در بدن انسان، سرخرگ رطو به«
  شوند. ، سبب ايجاد موج تغيير حجم سرخرگ ميتر است ها كم اي صاف نسبت به ميزان الية كشسان در مقايسه با نوع ديگري از سرخرگ ) ضخامت الية ماهيچه1
  تر هستند، در حد فاصل بين صداي اول و دوم قلب در يك دورة كار قلب، در ايجاد فشار كمينه نقش دارند. ) به قلب نزديك2
  ترين نقش را در تنظيم جريان خون مويرگ برعهده دارند. كنند، مهم ) در برابر جريان خون مقاومت مي3
 دهند. كشسان اندكي دارند، در پاسخ به افزايش فعاليت متابوليسمي بافت، تغيير قطر مي هاي ) رشته4

 در ارتباط با دستگاه لنفي چند مورد از موارد زير صحيح است؟ .64

 اي است. الف) تيموس در پايين سياهرگ زيرترقوه

  ) طحال در ارتباط با مجراي لنفي قطورتر قرار دارد.ب
  هاي لنفاوي افزايش دارد. اريك تعداد گرهج) در بخش انتهايي رودة ب

  ) صفر4  3) 3  2) 2  1) 1
طرفه كنندة جريان خون در ساختار  هاي يك هاي خوني داراي خون تيره در گردش خون عمومي بدن انسان داراي دريچه گروهي از رگ .65

 ؟نيستها صادق  خود هستند. كدام گزينه در مورد اين نوع رگ
  كند. سمت قلب حركت مي ، خون موجود درون اين نوع رگ بهديافراگم در فرايند دم ماهيچة) تحت تأثير انقباض 1
  شود. شدن سرعت بازگشت مايعات به خون  تواند موجب كم ) افزايش فشار خون در اين نوع رگ مي2
  هاي بدن وارد كنند. تواند خون موجود درون خود را به برخي از اندام ) مي3
  شود. عرضي گرد ديده مي) تنها اين نوع رگ در برش 4
شدن غذا است و غذا پـس از آن بالفاصـله وارد معـده     مري محلي براي ذخيره و نرم يدر نوعي جانور داراي معده كه بخش حجيم انتهاي .66

 …، شود نمي
  .شوند يبالفاصله با ورود به معده از مخرج دفع م افتهين ) مواد گوارش1
  شوند. معده وارد نمي به پيش هاي معده، شده از كيسه هاي ترشح ) آنزيم2
  در نزديكي دهان قرار دارد. ها خروجي آن طح شكمي جانور قرار داشته و مجراي مشتركهاي بزاقي در س ) غده3
  كند. هاي مرتبط با دستگاه گوارش را دريافت مي ) اندامي كه بالفاصله پس از سنگدان قرار دارد، شيرة گوارشي منشأ گرفته از اندام4
 است؟  نادرستكدام گزينه  مقابل،به شكل  با توجه .67
  شكل است.  هاي دوكي واجد ياخته» 3«همانند بخش » 2«) بخش 1
 هاي عصبي در ارتباط است. با رشته» 1«برخالف بخش » 3«) بخش 2

  است.  ها تشكيل شده از انواع بافت» 1«همانند بخش » 3«و » 2«هاي  ) بخش3
 كنندة پپسينوژن است.  هاي ترشح ختهداراي يا» 1«برخالف بخش » 4«) بخش 4

 ، درست است؟ »كند داري كه خون ضمن يك بار گردش در بدن، دو بار از قلب عبور مي هر مهره«كدام گزينة زير در مورد  .68
  كنند.  ها جلوگيري مي هاي يك طرفة قلب از برگشت خون به بطن ) دريچه1
  گيرد.  ميهاي ششي صورت  ) تبادل گازهاي تنفسي تنها در مويرگ2
 باشد.  طور قطع داراي دو تلمبة كامالً مجزا در قلب خود مي ) به3

  رود. به دهليز چپ مي بتداا) خون بازگشتي از سطوح تنفسي، 4
به  …ها از نظر  اي مربوط به شبكة هادي و ميوكارد قلب وجود دارد؛ اين ياخته در ساختار قلب انسان سالم و بالغ، دو دسته ياختة ماهيچه .69

 با يكديگر تفاوت دارند.  …گر شباهت و از نظر يكدي
  اختصاصي بودن براي تحريك طبيعي قلب -) داشتن قدرت انقباض ارادي1
 توانايي شروع ضربان طبيعي - ) توانايي انتشار پيام الكتريكي انقباض2

   ها انقباض ياختهداشتن توانايي  - ) داشتن صفحات در هم رفته3
  موجود در هر هسته مقدار دناي - قلب) محل قرار گيري در ديوارة 4

1
2

3
4
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 كند؟ تكميل مي نادرستيزير را به   كدام گزينه جملة .70

دهـد، معـادل قسـمتي از     در هنگام تشريح شش گوسفند بخشي از مجاري تنفسي كه مقاومت بيشتري را در برابر برش از خود نشـان مـي  «
  »…دستگاه تنفسي انسان است كه 

  مجراي بعد از خود، در سطح باالتري قرار گرفته است.  ) در يك فرد ايستاده نسبت به هر1
  .قابل مشاهده باشدها  تواند در خارج از ساختار شش ) همانند مجراي قبل از خود، مي2
  ) همانند مجاري بعد و قبل از خود در بخش هادي، توانايي منشعب شدن دارد.3
 ) حاوي مخاط مژكدار در ساختار ديوارة خود است.4

  ؟است نادرست كدام گزينه .71

  .كرد ينفت مانند مواد ،يليفس يها سوخت نيمانند الكل را جانش يستيز يها توان سوخت يم) 1
  .كنند ديتول يشتريب ييتر، مواد غذا كوتاه يپرورش داد كه در مدت ياهانيتوان گ يم) 2
  .ها را درمان كرد آن ايو  ،يريشگيپ ،يارث يها يماريتوان از ب يمن) 3
 شوند. هاي بدن انسان سرطاني مي اخته) بعضي از ي4

    كدام گزينه با ديدگاه ارسطو در ارتباط با نفس كشيدن، مطابقت دارد؟ .72

 كند.   ) فعاليت دستگاه تنفسي به بهبود عملكرد قلب كمك مي2    ) تركيب گازهاي دمي با بازدمي متفاوت است.  1

  بيشتري دارد. 2CO) هواي بازدمي نسبت به هواي دمي 4  .) بين دستگاه تنفس و دستگاه گردش خون ارتباط وجود دارد3
 ؟باشدنميها صحيح سازگان كدام مورد زير در مورد بوم .73

  اروميه است. ةايران، درياچ ةهاي آسيب ديدسازگان) يكي از بوم1
  دارد.نسيب ديده وجود سازگان، امكان احياي موارد آ ) با استفاده از اصول علمي بازسازي بوم2
  سازگان بستگي دارد. اي از منابع و سودها است كه به ميزان توليدكنندگان آن بوم سازگان، مجموعه) خدمات بوم3
 ها روي ندهد، موجب ارتقاي كيفيت كه حتي در صورت تغيير اقليم، تغيير چنداني در مقدار توليدكنندگي آن طوري ها به سازگان ) پايدار كردن بوم4

 شود. زندگي انسان مي

 كدام عبارت زير در مورد ليپيدها درست است؟  .74

  سه نوع مولكول مشابه وجود دارد. ديسريگل يو تر ديپي) در ساختار هر مولكول فسفول1
  دهنده غشاي ياخته است.  اي كلسترول يكي از اجزاي تشكيل جانداران پرياخته ة) در هم2
  گليسريد دارد.  دهد ساختاري شبيه تري ا تشكيل مي) مولكولي كه بخش اصلي غشاي ياخته ر3
  هاي ليپيدي شركت دارند.  توليد كننده سلولز مولكولة غشاي ياخت برخالفتوليدكننده گليكوژن ة ) در غشاي ياخت4
 چند مورد از موارد زير صحيح هستند؟  .75

 اتم كربن دارد.  6الف) فروكتوز برخالف ريبوز  

  ساخته شده است.  OوC،Hعناصر) سلولز همانند نشاسته از ب
  مولكول شركت دارد.  4گليسريد،  ) در تركيب فسفوليپيد همانند تريج

  گياهي شركت دارد. ة د) فسفوليپيد برخالف كلسترول در ساختار غشاي ياخت
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  … ،جانوري هستندة فسفوليپيدهاي غشاي ياختة ها در تماس با بخش مياني دو الي آن عمدةهايي كه بخش  ولكولم .76
 توانند به گروه ليپيدها تعلق داشته باشند. ) مي2  شده يا انتقال فعال نقش دارند. ) صرفاً در انتشار تسهيل1

  ها نفوذپذيري انتخابي دارند. يون ) نسبت به4    كنند. مينرا از خود فراهم  مواد) امكان عبور 3
 شود.  به ياخته وارد يا از آن خارج مي …آب از طريق نوعي از  .77

  راني برون )4 انتقال فعال  )3  انتشار )2  اسمز ) 1

ww
w.
ka
no
on
.ir



 13: ةصفح                                              تجربي  دهم پاية          99نوروز  -آزمون عيدانه  
 

  است؟  نادرستسطح نشان داده شده از حيات مامي تكدام گزينه در ارتباط با  .78
  . همة اجزاي آن رشد و نمو دارند) 1
  . دارند طيسازش با مح، توانايي همة جانداران آن )2
  اند.  يابي دارند و منظم ) قطعاً جانداران آن سطوحي از سازمان3
  توانند با هم تعامل داشته باشند.  هاي متفاوت مي در اين سطح افراد جمعيت )4
  … نيستممكن  … داخل به خارج لولة گوارش، الية زا .79

      باشد.  يونديبافت پ ينوع يدارا - ) سوم1
  باشد. يعصب يها اختهيشبكه  يحاو -اول) 2
    اي شود.  ماهيچهة مخاط به الية باعث چسبيدن الي - دوم) 3
  اي شفاف و چسبنده باشد.  زمينهة حاوي نوعي بافت با ماد -چهارم )4
  …گوارش  كرمي در لولة بروز هر حركت .80
  پذير است. هاي عصبي از دهان تا مخرج امكان هاي ياخته به كمك شبكه) 1
  گوارش همراه است.ة انقباضي در لول با تشكيل حلقة )2
  ي طولي و حلقوي است. ها تنها حاصل فعاليت ماهيچه )3
 يابد. ) با برخورد به بنداره، ادامه مي4

 كند؟  تكميل ميدرستي  زير را بهچند مورد عبارت  .81

 » …پوششي  در معده، هر ياختة« 

  . هستت هم موسين، قادر به ترشح بيكربنا الف) ترشح كنندة
  باشد.  بيكربنات، قادر به ترشح موسين هم مي ب) ترشح كنندة

  معده، در مجاورت بافت پيوندي قرار دارد.  ج) غدة معده، همانند حفرة
  تر است.  معده نزديك به حفرة ليپازكنندة  غدة معده نسبت به ياختة ترشح رشح كنندة مادة مخاطيتد) 

1 (1  2( 2  3( 3  4( 4  
 آورد. در مي …كه آن را به رنگ  باشد لوگول مي …محلول معرف  .82

    اي آجري قهوه - آميالز بزاق )2    آبي - آميالز بزاق) 1
  اي آجري قهوه - نشاسته )4    آبي - نشاسته )3

  

  …هاي  ليپوپروتئين .83
  كنند.  ها منتقل مي انواع ليپيدها را در خون به بافت ،هاي پرچگال چگال برخالف ليپوپروتئين كم) 1
  شوند. سرخرگ مية سبب رسوب كلسترول در ديوار ،هاي پرچگال پروتئينچگال همانند ليپو كم )2
  شوند. ساخته مي يپيدهاي ذخيره شده در كبدلدر كبد از  ،چگال هاي كم پرچگال همانند ليپوپروتئين )3
  يابند.  هاي اشباع و كلسترول، افزايش مي با مصرف چربي ،چگال هاي كم پرچگال برخالف ليپوپروتئين )4
  ؟  كدام عبارت صحيح است .84
  توانند در ترشح آنزيم ليزوزيم نقش داشته باشند.  هاي بينايي انسان مي گيرنده) 1
  شوند.  هاي حسي از طريق دستگاه عصبي خودمختار به مركز تنظيم ترشح بزاق فرستاده مي هاي چشايي، پيام با تحريك گيرنده )2
  شود. تواند آگاهانه كنترل پانكراس، ترشح بزاق مية برخالف ترشح شير )3
  كنند.  ترشح مي كرتينسهاي باالتر از پيلور،  هاي مجاور پيلور معده همانند غده ياخته )4
  كند؟  كدام مورد عبارت زير را به درستي كامل مي .85
  »…گوارشي ة حفر«
  كند.  برخالف واكوئول دفعي، مواد زائد را از يك منفذ دفعي خارج مي )1
  كند.  راني دريافت مي را با برون يهاي گوارش نزيمبرخالف واكوئول غذايي در پارامسي آ )2
  پردازد.  اي مي ياخته هاي غذايي به گوارش درون همانند واكوئول )3
  باشد.  تن در ساختار خود مي هاي كافنده همانند واكوئول گوارشي فاقد آنزيم )4
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(a) (b)

CO

 كند؟  چند مورد عبارت زير را به درستي كامل مي .86

  »…در هر جانور داراي «
  شود.  وارد مري مي هانددهان، غذا پس از عبور از الف) 

  گيرد. آن صورت مية دان، قبل از آغاز گوارش غذا، ذخيرب) چينه
 شود.   گوارش آغاز مية اي، ابتدا گوارش شيميايي در لول ج) گوارش برون ياخته

 فراهم است.  يدفعو مواد  افتهي گوارش يشدن غذا مخلوط بدونغذا  ةطرف كي انيامكان جرد) لوله گوارش، 

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 كرد.  نگري توجيه بر اساس نگرش كل توان نميرا  …برخالف  …شناسي،  در زيست .87

  هاي ديگر  هاي زنده با استفاده از اطالعات رشته تر سامانه شناخت بيش -) ارتباط بين سطوح مختلف سازماني يك سامانه زنده1
  مطالعه ارتباط ميان اجزاي سازنده يك ياخته  - هاي هر گونه از جانداران رسي مجموعه ژن) استفاده از علوم رايانه براي بر2
 هاي هرگونه از جانداران  كاربرد فنون و مفاهيم مهندسي در بررسي ژن - هاي يك جاندار به تنهايي ) عملكرد هر يك از ياخته3

 بدن جاندار با محيط ارتباط اجزاء تشكيل دهنده -ها و علوم نوين ) به كاربردن فناوري4

، محلول آب آهك و aاكسيد در هواي دمي و بازدمي است، اگر در ظرف  دي با توجه به دستگاه زير كه براي بررسي مقدار نسبي گاز كربن .88
 بلو قرار دهيم، كدام عبارت صحيح است؟  تيمول محلول برم bدر ظرف 

 

  شود.   ها تغيير رنگ داده و شيري مي ابتدا مايع درون يكي از ظرف )1
  شود.  ها مي وارد ريه bو  aهاي  ) در حين دم، هواي ظرف2
  شود.  ه ميمشاهد bبلند ظرف ة ) طي بازدم، مقداري حباب ريز در اطراف لول3
  كند. عبور مي (b)) طي دم، هوا از درون ظرف 4

  

    است. …تر از نزديك …هاي هوايي به فشار آن در اكسيد در حبابك دي در هنگام دم، فشار كربن .89
    هابافت –خون سرخرگ ششي )2  خون تيره - خون روشن  )1
  ن روشنخو –خون تيره ) 4    خون روشن –ها  بافت  )3
 كند؟ كامل مي درستي كدام گزينه، عبارت زير را به .90

 »…ة سينه انسان است، بخش شمارة در شكل مقابل كه مربوط به قفس«

 آيد. فقط در دم يا بازدم عميق به انقباض در مي - 4) 1

  شود. جا نمي سينه جابهة هاي تنفسي، به همراه قفس با استراحت ماهيچه - 1) 2
  ها، پر شده است. هاي نوع دوم ديواره حبابك شده از ياخته حتوسط مايع ترش - 3) 3
  ها تشكيل شده، احاطه كرده است. هاي حبابكي و رگهاي منشعب شونده، كيسه اي را كه عمدتاً از لولهمجموعه - 2) 4
  …در فرايند تنظيم عصبي تنفس،  .91
  دهد. اي، فرآيند دم را خاتمه مي هاي ماهيچه عصبي به ياختههاي  ) مركز تنفس موجود در پل مغزي با ارسال دستور حركتي توسط ياخته1
  شود. ها، موجب فرآيند بازدم عادي مي ) گنبدي شكل شدن ديافراگم همانند خاصيت كشساني شش2
  شوند.  اكسيد خون مراكز عصبي تنفس فعال مي دي انيدراز و كاهش كربن ) در صورت كاهش فعاليت آنزيم كربنيك3
  شوند. اي موجب انجام فرايند دم عادي مي هاي بين دنده راگم و انقباض ماهيچه) مسطح شدن دياف4
 …رو ، در شكل روبه .92

  بدني وجود دارند. ةشود كه در تمام حفر) فقط ساختارهايي انعطاف پذير ديده مي1
  هاي حبابكي در دوطرف گردن و استخوان بازو نشان داده شده است.) كيسه2
  ها شده است.  زي جايگزين آبشش داران خشكي شود كه در مهره) ساختاري ديده مي3
  دهد. ) سطوح تنفسي بيرون زده از سطح بدن، كارآمدي تنفس را نسبت به پستانداران افزايش مي4
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 …در شكل مقابل،  .93
  كند.از بازگشت خون از بطن به دهليز جلوگيري مي D ةبرخالف دريچ C ة) دريچ1
  كند.از بازگشت خون به بطن راست جلوگيري مي B ةيچهمانند در A ة) دريچ2
   جلوگيري از بازگشت خون به بطن چپ را دارد. ة، وظيفA ةبرخالف دريچ B ة) دريچ3
   باشد.مي Eها از وظايف ساختار  هاي قلب برخالف تامين مواد غذايي آن ) تامين اكسيژن ياخته4
  است؟ نادرستچند مورد از جمالت زير  .94

  اي قلب چسبيده باشد، فاقد بافت سنگفرشي ساده است. اي كه دقيقا به بافت ماهيچه ) هر اليهالف
  اي قلبي نباشد. تواند متعلق به بافت ماهيچهديواره قلب، نمي ةترين الي اي در ضخيم ب) هر ياخته

  تواند به حركت قلب كمك كند.ج) هر جزئي كه در محافظت از قلب نقش دارد، نمي
  شامه نباشد. تواند از جنس درونهاي قلبي نقش دارد، نمي اي كه در تشكيل دريچه ياختهد) هر 

1 (1   2 (2  3 (3    4 (4  
 …برابر است با مدت زماني كه  ،…مدت زمان  ،در طي يك ضربان قلب .95
  هاي سيني بسته هستند.  دريچه –صداي دوم تا صداي اول بعدي قلب  ة) فاصل1
 شود. خون وارد دهليزها مي –ها  ) ورود خون به بطن2
  افتد.  استراحت عمومي اتفاق مي –ها  هاي بين دهليزها و بطن ) بسته بودن دريچه3
  ها در حال انقباض هستند. بطن –) استراحت دهليزها 4
  ؟دهد نميدر قلب نشان  را زمان هم ةكدام گزينه دو پديد .96
   Tكمي پس از موج  –اي دوم قلب ) صدR  2تا  Pپس از موج  ةفاصل –) انقباض دهليزها 1
  ها  كمي قبل از انقباض بطن – QRSموج  )P  4كمي پس از موج  –هاي سيني  ) باز شدن دريچه3
 است؟  نادرستها  يك از گزينه با توجه به شكل زير، كدام .97

 
  باشد.  مي Aهاي  مويرگداراي ) اندامي كه با توليد تركيبي در نخستين گام از گوارش ليپيدها در دوازدهه نقش دارد، 1
  باشد. مي Cشود داراي مويرگ ) در ساختاري از بدن كه ورود و خروج مواد به شدت تنظيم مي2
  باشد.  ضخيم ة با غشاي پاي Aتواند داراي مويرگ است، مي LDLو  HDL) اندامي كه محل توليد 3
   باشد. Bتواند داراي مويرگ ، ميهاي قرمز در مغز استخوان تاثير گذار است ر سرعت توليد گويچهب) اندامي كه 4
 …خون،  فشار حفظ براي در تنظيم دستگاه گردش خون .98
  ) سيستم اعصاب و مراكز عصبي نقشي در تنظيم دستگاه گردش خون ندارند.1
  هاي بزرگ نقش دارند. براي حفظ فشار در سياهرگ هاي حساس به فشار تنها) گيرنده2
  گيرد.) ايفاي نقش، فقط در هنگام ورزش جهت تنظيم موضعي حساس به فشار خون صورت مي3
  هاي فشاري نقش دارند.هاي حساس به يون هيدروژن همانند گيرنده) گيرنده4
 گيرد.   رت ميصو …پس از  …يك رگ، در روند انعقاد خون ة ديدگي ديوار بعد از آسيب .99
  خوني ة ايجاد لخت -ها  ديدگي گرده ) آسيب2  ترشح فيبرين - ايجاد لخته  )1
  ترشح تركيبات فعال - ) مصرف پروترومبين 4  توليد ترومبين -) ايجاد درپوش پالكتي 3

  تكميل مي كند؟ نادرستيكدام گزينه عبارت زير را به  .100
  »…جانور واجد  …در جانور داراي «
  شود. گردش خون بسته، تبادل مواد غذايي و دفعي انجام مي - ، همانند) گردش خون باز1
  ترين گردش خون بسته، دستگاه گردش خون در انتقال گازهاي تنفسي نقشي ندارد. ساده -) تنفس نايديسي، برخالف 2
  شود. ها انجام مي تواند به كمك آبشش گردش خون مضاعف، تبادل گازي مي - ) گردش خون ساده، برخالف3
 گوارشي، مسير عبور مواد يك طرفه است.ة حفر - ) سامانه گردش آب، همانند 4
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