
 
  باسوه تعالی  

 دورة دوم متوسطه تشریحیآزمون پاسخنامه 
  

 2از  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   درستًبٍ(    درستًبّـ(   د( درست    ج( ًبدرست   درستًبة(  الف( ًبدرست  

  :2پاسخ سؤال 
 (2/0)هر هورد  د( سذین  ًبیژک ج(  لَسالوعذُ ٍ رٍدٓ ثبریک ـ آهیٌَ اسیذة(   چزثی غذاالف( 

  :3پاسخ سؤال 
 (52/0)هر هورد    َّهئَستبسیة(   ًظن ٍ تزتیتالف( 

  :4سؤال پاسخ 
 ّبی ثب ظبّزی کبهالً هتفبٍت فزشی یک الیِ ٍ سلَل ٌگّبی س سلَلالف( 

 (2/0)هر هورد    کزثٌبت صَرت ثی ثِد(    راست رٍدُج(   ّبی کجذ در سلَلة( 

  :5پاسخ سؤال 
 ّب یب فشبر خَى هشهي   شذى قلت ثِ دلیل تٌگی دریچِ الف( ثشرگ

 (52/0)هر هورد ة( اشکبل در ثبفت ّبدی قلت  

  :6پاسخ سؤال 
X X    4800 2800 500  (2/0)هر هورد  1500

  :7پاسخ سؤال 
 (52/0)هر هورد  4گزینۀ د(   2 گزینۀ ج(  2گزینۀ ة(   4گزینۀ الف( 

 : 8پاسخ سؤال 
 (52/0)هر هورد  ( ج)ٍ  (ة)هَرد 

  :9پاسخ سؤال 
 .ثبشٌذ ثي ثست ّستٌذ ٍ دارای هبیع هیالف( 

 (2/0)هر هورد ّب ٍ خَى تجبدل گبس اًجبم شَد.  شَد تب حتی در سهبى ثبسدم ثیي حجبثک ة( حجن ثبقی هبًذُ ثبعث هی

 : 11پاسخ سؤال 
 (2/0)هر هورد ّبی پزٍتئیي ٍ گلیکَپزٍتئیي  ای اس رشتِ ة( شجکِ کَپزٍتئیيگلیالف( 

 : 11پاسخ سؤال 
 (52/0هر هورد )راست  د( سوت ج( سوت چپ ة( سوت راست  سوت راستالف( 

 : 12پاسخ سؤال 
 ّب ّذایت َّا اس ًبیژک اًتْبیی ثِ حجبثکالف( 

 شَد. ّبی قلجی هی ثبعث استحکبم دریچِة( 

 (2/0هر هورد )قلت  سازندۀرسبًی ثِ ثبفت  ج( خَى

 (52/0)هر هورد : 13پاسخ سؤال 
  

 

 

 : 14پاسخ سؤال 
 Aالف( راست رٍدُ 

 Bّبی هعذُ  ة( کیسِ

B
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 : 15پاسخ سؤال 
Aثشرگ سیبّزگ سیزیي : Bثطي چپ : Cّبی ششی : سیبّزگ  Dدریچِ سیٌی : 

 (52/0هورد هر )

 : 16پاسخ سؤال 
 اًذ. صَرت پزاکٌذُ قزار گزفتِ ّبی آى ثِ الف( ًبیژُ سیزا غضزٍف

 ّب سبختبر اسفٌجی دارد. ة( سیزا ثِ دلیل ٍجَد حجبثک

 (5/0ّز هَرد ج( در سطح پشتی ًبی )

 : 17پاسخ سؤال 
 رًگ ثِ شیزی رًگ الف( اس ثی

 فزستذ. ِ هسیز ثشرگی است  هیثطي چپ سیزا ثطي چپ خَى را در گزدش عوَهی کة( 

 هزغ درٍى سزکِ ثب قزار دادى تخن( ج

 

 

   


