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 نوره تجدید نظر: کالس : 

 : نبم و نبم خبنوادگی تجدیدنظرکننده و اهضبء شوبره آهبر:

 ببرم  عنواى سئواالت 

 تؼشیف کٌیذ: 1

 الف(صیست ثَم:

 

 ة(کَلَى سکَپی:

 

1 

 جبّبی خبلی سا پش کٌیذ:  2

 ثِ هیضاى ........................آى ثستگی داسد. الف(هیضاى خذهبت ّش ثَم سبصگبساى

 ة(دس ٌّگبم ثلغ ساُ ثیٌی تَسظ ............................ثستِ هی ضَد.

 ج(حفشُ گَاسضی دس  ثی هْشگبًی هبًٌذ ..............................ٍجَد داسد.

 بهیذُ هی ضًَذ.د(اًطؼبثبتی اص ًبیظُ کِ غضشٍف ًذاسد.........................ً

 ٍ(دس حجبثک ّب گشٍّی سلَل ّبی ثِ ًبم ..................................ًقص دفبع سا ثش ػْذُ گشفتِ اًذ.
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 کٌیذ. جمالت غلط را تصحیحجوالت صیش سا هطخص کٌیذ  صحیح یب غلظ ثَدى 3

 ثِ سٍش اسوض جزة هی ضَد. Aالف(ٍیتبهیي

 ٍسپس ثِ دّلیض چپ هی سیضد.ة(سیبّشگ ثبة اثتذا ثِ کجذ سفتِ 

 دی اکسیذ کشثي تَسظ ّوَگلَثیي هٌتقل هی ضَد. 97ج(%

 د(ًبیذیس ّب دس حطشات ٍجَد داسًذ ٍتَسظ کتیي هفشٍش ضذُ اًذ.

1 

 .)یک هَسد اضبفی است.(ٍدس جلَی آى ثٌَیسیذ استجبط ثیي دٍ ستَى ساست ٍچپ سا هؼلَم کٌیذ 4

 (لیپبص1الف(گَاسش ًطبستِ                                            

 (تشیپسیي 2ة(تجذیل چشثی ثِ قغشات سیض                               

 (آهیالص 3ج(پشٍتئبص تَلیذی دس لَصالوؼذُ                              

 (پپسیٌَطى4د(یبختِ ی اصلی هؼذُ                                         

           (فبکتَس داخلی هؼذ5ُ                                                                

1 

 کل ثیطتش اص اجتوبع اجضاست سا ثب هثبلی تَضیح دّیذ. 5
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هَاسد سا هی تَاًٌذ ثشسسی کٌٌذ؟پظٍّطگشاى ػلَم صیستی کذاهیک اص َ 6  

 الف(ترکیبات شیمیایی موجود در شیره پرورده                                ب(زیبایی یک نقاشی

 ب(خوشمسه یا بی مسه بودن میوه                                                د(نحوه تاثیر شیر بر رشد کودکان
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ثِ کذاهیک اص ٍیظگی ّبیی هَجَدات صًذُ ثستگی داسد؟ رکش ضذُ  هَاسدّش کذام اص  7  

 الف(خن ضذى افتبثگشداى ثِ سوت ًَس:

 ة(افضایص دفغ سذین دس ادساس ثب افضایص هصشف ًوک:
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 ًقص ّشیک اص هَاسد صیش ساثٌَیسیذ. 8

ا:الف(غطبء پبیِ:                                                        ة(صفش  

 

 ج(حشکبت کشهی :                                                     د(چیٌِ داى: 

  

 ص(ساکیضُ:                                                                س(دستگبُ سوپبتیک دس دستگبُ گَاسش:
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 دس ّشیک اص ثخص ّبی صیش ثیبًگش چِ ًَع ثبفتی است؟ 9

 رخیشُ ای دس ثذى:                                      ة(ثبفت تطکیل دٌّذُ ی غذُ ّبی ثذى:الف(ثبفت 

 

 هبّیچِ پب ثشای ساُ سفتي:                                       د(داسای کالطى صیبد ٍاًؼغبف پزیشی کن:(ج

1 

 ػلت ّش یک سا ثٌَیسیذ. 10

 لَلِ ّبی گَاسضی:الف(ٍجَد ثٌذاسُ دس اًتْبی ّش یک اص 

 ة(ثشداضت هؼذُ ثبػث کن خًَی هیطَد:

 

 ج(الغش ضذى ٍسَء تغزیِ دس ثیوبسی سیلیبک:

 

 :ثبػث خفگی هی ضَدCOد(

 

 ر(افسایش دیاکسید کربن از کاهش اکسیژن هم خطرناک تر است:

 

 مفید است؟ HDLز(افسایش 
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 الف(اجتوبع ٍجوؼیت چِ تفبٍتی داسًذ؟ 11

 

 گیبّخَاساى ٍگَضتخَاساى سا هقبیسِ کٌیذ. ة( لَلِ گَاسش دس

 

1 

 دس ٌّگبم دم دیب فشاگن ٍقفسِ سیٌِ ثِ چِ حبلتی دس هی آیٌذ؟ 12

 

 هَسد(2ة(تشضحبت هخبعی دس لَلِ ّبی تٌفسی چِ ٍظبیفی داسًذ؟)

 

1 

 .الف(ٍیظگی ثشای پشدُ جٌت ثٌَیسیذ 13

 

 بنویسید.ب(دو ویژگی برای پوست قورباغه با توجه به نوع تنفسش 
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 الف(دس تطشیح قلجی سشخشگ ّب ٍسیبّشگ ّب سا چگًَِ تطخیص هی دّین؟ 14

 

  ة(دس تطشیح سیِ گَسفٌذ ضص سوت چپ ٍساست سا جگًَِ تطخیص هی دّین؟

 

1 

 دس هٌحٌی اسپیشاگشام سٍ ثِ سٍ َّای جبسی ٍظشفیت تبم سا هطخص کٌیذ.  15
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 گشدش خَى ضطی سا تَضیح دّیذ. 16
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 :ECGدس هٌحٌی 17

 الف(ضشٍع استشاحت ػوَهی سا ًطبى دّیذ.

  ة(دس صَست سکتِ قلجی هٌحٌی چِ تغییشی هی کٌذ ًطبى دّیذ.

 

 

5/ 

ثبس دس ّش دقیقِ ثبضذ حجن ضشثِ ای قلت اٍ  80هیلی لیتش ثبضذ ٍتؼذاد ضشثبى قلت  6400اگش ثشٍى دُ قلجی فشدی  18

 چقذس هی ثبضذ؟
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 یک سا ثٌَیسیذ.هحل ًٍقص ّش  19

 دّلیضی:)هحل:                                     ًٍقص:                                                    (–الف(گشُ سیٌَسی 

 

 ( ة(ػشٍق اکلیلی)کشًٍش(:)هحل:                                           ًقص:

 

1 

 ضکل ّبی صیش سا ًبهگزاسی کٌیذ. 20

 

 

 

 

 

1 

 الف(ضکل صیش چِ ًَع اًتقبل هَاد دس سلَل سا ًطبى هی دّذ؟ 21

  داسد ثب ًِ؟ATPة(احتیبج ثِ 
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 الف(اّویت َّای ثبقیوبًذُ چیست؟ 22

 ة( هشکض ضشٍع تٌفس  چیست؟

 ج(کیسِ هحبفظت کٌٌذُ قلت چِ ًبم داسد؟

 د(دٍ هَسد اص ػَاقت جٌگل صرایی سا ثٌَیسیذ.
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