
 

 

  باسوه تعالی  

 دورة دوم متوسطهتشریحی آزمون پاسخنامه 
  

 2از  1صفحه  1397دی ماه آزهوى:  تاریخ  تجربیرشته:  دهمپایه:  شناسیزیستدرس: پاسخناهه 

 تینا یاسور آررههرین سلطانی، هنصوره سیفی، یاسر زهانی، رضا رهضانی، هجتبی رنجبر، نغوه رحوتی، اکبر ثابت قذم، : )تٍ تزتیة الفثا(گروه طراحی و بازنگری 

  :1پاسخ سؤال 
  وازرستز(    وازرستج(    وازرستب(   وازرستالف( 

 ح( زرست     وازرستس(    زرستي(   وازرستَـ( 

  :2پاسخ سؤال 
  َا وًک اوگطتان ي لةي(   ذًویَـ(  مدز(   غطاج(   ذًار/ یاذتٍ زوسریتی زرضت ب( / اکتیهمیًسیهالف( 

  :3پاسخ سؤال 
  س گلًکشاز(    یاتس افشایص میج(    زر پطت ساق پا ب(  مفصل ران تا ویم لگهالف( 

  :4پاسخ سؤال 
 ومایس محسيزیت حزکت ایجاز می يکىس  سیزا اسکلت تشرگ جاوًر را سىگیه میب(   تجمع مایع زرين تسنالف( 

   َای صًرت ز( ماَیچٍ چسثس سزاکتیه تٍ میًسیه میج( 

  :5پاسخ سؤال 
 ضود. گوش هیانی فطار دو طزف پزده یکسان هیکنذ با انتقال هوا اس این هجزا به  بخطی به نام ضیپوراستاش حلق را به گوش هیانی هزتبط هیالف( 

 کىس. ماَیچٍ صاف حلقًی تحت تأثیز پاراسمپاتیک مززمک را تىگ میب( 

  :6پاسخ سؤال 
 ز( مایع میان تافتی  ستگاٌ تًلیس مثلفزایىسَای زج(   زیلوب پس سب(   پیص سیناپسی  سلولالف( 

  :7پاسخ سؤال 
َـای مکـاویکی متصـل تـٍ پـززٌ را       ريی پاَای جلًیی جیزجیزک یک محفظٍ ًَا يجًز زارز کٍ پززٌ صماخ ريی آن کطیسٌ ضسٌ است. لزسش پززٌ زر اثز امًاج صًتی گیزوسٌ

 کىس. تحزیک کززٌ ي جاوًر صسا را زریافت می

 : 8پاسخ سؤال 
 ريی ضثکیٍالف( 

 تیىی ب( وشزیک

 ج( ياگزا

  :9پاسخ سؤال 
 زمایی پًست تٍ تغییز زمای محیط اطزاف حساس است.گیزنذة زمایی زرين تسن تٍ تغییز زمای زرين تسن حساس است ي گیزنذة ب(  َا الف( پًست ـ رگ

 : 11پاسخ سؤال 
1 D 

2 A 

3 B 

4 C    

 : 11پاسخ سؤال 
 َای مززٌ ي تقایای سلًل است. َای سفیس مززٌ، میکزيب ضًز ي ضامل گلثًل چزک مایعی است کٍ زر محل التُاب زیسٌ می

 : 12پاسخ سؤال 
 وساروس. یصو ب( چًن گیزوسٌ آْوتی  است. Tالف( َز زي تا لىفًسیت 

 : 13پاسخ سؤال 
 کىس. زَس، پس مصزف را تیطتز می حًصلگی زست می ضًز ي تٍ فزز کسالت ي تی تا ازامٍ مصزف، زيپامیه کمتزی آساز می  الف(

 ضًوس. َای مرزيطی زر وًر سیاز تحزیک می کىىس ي یاذتٍ پذیز می َا را امکان َای مرزيطی تطریص روگ گیزوسٌب( 

 کطىسٌ تیطتزی تًلیس ضًز. Tساس ي یا  َای پازته ضًز تعساز یاذتٍ اطزٌ کٍ تاعث میَای ذ ج( تٍ زلیل يجًز یاذتٍ

 : 14پاسخ سؤال 
 ج( زر عقة سطح ضکمیب(  مرچٍالف( 



 

 

  باسوه تعالی  

 دورة دوم متوسطهتشریحی آزمون پاسخنامه 
  

 2از  2صفحه  1397دی ماه آزهوى:  تاریخ  تجربیرشته:  دهمپایه:  شناسیزیستدرس: پاسخناهه 

 : 15پاسخ سؤال 
 ب( افشایص الف( کاَص  

 : 16پاسخ سؤال 
 حذب عذسی سیاد است.تز اس حالت طبیعی است یا ت ن بشرگالف( کزه چط

 کاهالً کزوی و صاف نباضذ. ب( سطح عذسی و قزینه

  کنذ. پذیزی عذسی چطن کاهص پیذا هی ج( انعطاف

 : 17پاسخ سؤال 
  ای پسیس ویامسٌ است. چًن پازته زر تسن تًلیس وطسٌ ي یاذتٍ ذاطزٌ

 : 18پاسخ سؤال 
 1ز(  1ب(  2الف( 

 : 19پاسخ سؤال 
 ای مازٌ سمیىٍَای استرًاوی ـ مجزای َايرس ـ  ب( سلًل َای استرًاوی   سلًلالف( 


