
 
  باسوه تعالی  

 دورة دوم متوسطه تشریحیآزمون پاسخنامه 
   

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

 فرنگیس اسذی، اکبر ثابت قذم، هانیه حوسه زاده، سعیذ خورشیذ نسب، هجتبی رنجبر، : )ثِ تزتیت الفجب(گروه طراحی و بازنگری 

 هرین سلطانی، هنصوره سیفی، اهیر قویذل، تینا یاسور آرره 

  :1پاسخ سؤال 
 (52/0)هر هورد   ٍ( درست   درستّـ(   درست  ًبد(   ج( ًبدرست   درستًبة(  الف( ًبدرست  

  :2پاسخ سؤال 
 (2/0)هر هورد  ثزخیج(   کزثٌبت، دٍاسدِّ سکزتیي، خَى، لَسالوعذُ، ثیة(   کوتز ٍ اًذکالف( 

  :3پاسخ سؤال 
 (2/0)هر هورد اًتقبل فعبل د(    اسوشج(    اًتقبلی ّنة(    ثزی ّوزاُ فبکتَر داخلی هعذُ ثب درٍى  ثِالف( 

  :4پاسخ سؤال 
 (2/0)هر هورد  الٌخبع ج( ثصل ّـ( ثبالی ًبی   تزی گلیسزیذ ٍ کلستزٍلد(    پزٍتئبس ٍلیپبسج(    چْبرتبة(  کجذالف( 

  :5پاسخ سؤال 

یتبی  تیفز 

یرب  ن  

 
  :6پاسخ سؤال 
 (52/0)هر هورد  ماهیچۀاسکلتیج(    بافتچزبیة(   اییکالیهاستوانهفزشیچندالیهوسنگالف( 

  :7پاسخ سؤال 
 (2/0)هر هورد  در رٍدُ ضزٍری ّستٌذ. B12ثزای  ذة ٍیتبهیي ج(هااسبینبزدنباکتزیة(   جلوگیزیاسخزوجموادغذاییاسشکافآبششیالف( 

 : 8پاسخ سؤال 
 رٍدُ  زکبتٍ  صفزاالف( 

 (52/0)هر هورد ّب ثِ هحیط داخلی ثذى  ٍ ٍرٍد چزثی گَارش دفع ثزخی هَاد هثل کلستزٍل اضبفی ٍة( 

  :9پاسخ سؤال 
 سیٌی ثبس است. دریچۀ( 2سیٌی ثستِ است ٍ در ) دریچۀ( 1الف( در )

 (52/0)هر هورد  ضَد. در هٌحٌی ًطبى دادُ هی A  ٍBة( هَرد 
 
 

 : 11پاسخ سؤال 
 ضًَذ. گَارضی تجذیل هیّب ثِ  ضًَذ ایي کزیچِ ّب ثِ کزیچِ غذایی هتصل هی ٍقتی کبفٌذٓ تيالف( 

 (52/0)هر هورد ة(  فزُ دّبًی 

 : 11پاسخ سؤال 
 دیگزی دریبفت کزدُ است. گونۀّبیی را اس  بًذار  الف(  بًذاری کِ صى یب صى

 (2/0هر هورد )  دارد. ثزّز ثَم سبسگبى در  ة( هٌبثع یب سَدّبیی را کِ

 : 12پاسخ سؤال 
 ّب ضَد. دّذ تحزیک الکتزیکی هستقیوبً اس دّلیشّب ٍارد ثطي ّب ٍ َد دارد کِ ا بسُ ًوی یشّب ثب ثطيالف( سیزا یک ثبفت پیًَذی عبیق ثیي دّل

ّب ّـَا داضـتِ    ضَد تب  تی در ثبسدم ّن  جبثک ّب ٍ َد دارد کِ فطبر هبیع  ٌت ًسجت ثِ  َ کوتز )هٌفی( است ٍ ّویي هَضَع ثبعث هی ة( سیزا پزدُ  ٌت در اطزاف ضص

 (2/0رد هر هو) ثبضٌذ.

 : 13پاسخ سؤال 
 ضَد. دّذ ٍ چزٍکیذُ ٍ  وع هی هزغ آة اس دست هی ایي تخن  الف(

   (2/0هر هورد ) ضًَذ. یِ خَد لَسالوعذُ هیرٍى لَسالوعذُ فعبل ثبضٌذ سجت ت شسیزا اگز پزٍتئبسّبی لَسالوعذُ دة( 
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