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  :درستی یا نادرستی جمالت زیر را بدون ذکر دلیل بنویسید 1 
   .مونوساکاریدھای موجود در ساختار دی ساکارید از طریق پل اکسیژنی بھ یکدیگر متصل اند -الف

  .گوارش چربیھا بیش تر در اثر فعالیت لیپاز معده انجام می شود  -ب
  .بنداره انتھای روده باریک برخالف بخش عمده معده در سمت راست بدن قرار دارد -پ
  .در گویچھ قرمز آنزیمی وجود دارد کھ مونواکسیدکربن را با آب ترکیب و کربنیک اسید ایجاد می کند  -ت
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  :جاھای خالی را با کلمات مناسب پر کنید 3/22
  .انسان داند................ نامیده می شوند تأثیر زیادی بر ............اجتماعات میکروبی کھ  -الف

  .نامیده می شود...........انتشار آب از عرض یک غشای دارای نفوذپذیری انتخابی،  -ب
  .ازبین آنھا آزاد می شود...........دومونومر با ھم ترکیب می شوند ویک مولکول ..........در واکنش  -پ

 . عمل می کند............مشاھده می شود کھ نقش ضربھ گیری داشتھ و بعنوان ........ وپا بافت پیوندیدر کف دست   -ت

 . است............ و..............در روده و معده بافت پوششی -ج

 . بھ سمت داخل است..........پرده ھای صوتی حنجره حاصل چین خوردگی  -چ

 . ود دارند کھ بھ کاھش اکسیژن حساس ھستندمغز گیرنده ھایی وج......... در-ح

 . او بستگی دارد................ و .......... مقدار حجم ھای تنفسی در فرد سالم بھ  -خ
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 ھای معمولی چیست؟  مزیت گازوئیل زیستی نسبت بھ گازوئیل -الف 1 
  

  .مورد بنویسید2از پیامدھای جنگل زدایی  -ب
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  لیپیدی غشا از چھ مولکول ھایی درست شده است؟بخش  -الف 2 
  

 . نقش الیھ زیرمخاطی لولھ گوارش را بنویسید  -ب
  

 تأثیرات تخریب سلول ھای کناری معده چیست؟  -پ
  

 در پارامسی مواد گوارش نیافتھ از کجا دفع می شوند؟   -ت

  
                                       "صفحھ دّومادامھ سئواالت در "                                                 
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  :در باره ی دستگاه گوارش اسب بھ پرسش ھای زیر پاسخ دھید 1 

  گوارش میکروبی و آنزیمی با چھ ترتیبی انجام می شود؟ -الف
  

  چرا بازده تغذیھ در این جانور پایین می باشد؟    -ب
  

  ھای گیاھی وجود دارد؟چرا در فضوالت اسب و فیل رشتھ  -پ
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 در عمل دم کدام ماھیچھ ھا منقبض می شوند؟  -الف 1/2 
  

 در بازدم عمیق حجم قفسھ سینھ چھ تغییری می کند؟  -ب
  

 در بازدم ماھیچھ بین دنده ای خارجی در چھ وضعیتی قرار دارد؟  -پ
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  چیست؟نقش دستگاه گردش مواد در تنفس نایدیسی و پوستی  -الف 1 
  

 ( تیغھ ھای درون رشتھ ھای آبششی –خارھای آبششی ) در کدام یک جھت جریان خون و آب مخالف یکدیگر است؟ -ب
  

 در طی دم ، بیشتر ھوای دمیده شده بھ کدام قسمت دستگاه تنفس پرندگان وارد می شود؟  -پ
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 :  با توجھ بھ شکل بھ پرسش ھای زیر پاسخ دھید 1/22

مربوط بھ چھ بخشی از بدن است؟ شکل  -الف
 .         را بنویسید Eنقش الیھ  -ب

 .                                                                              را نامگذاری کنید  A , B , D موارد   -ج  
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 1 
 :  با توجھ بھ شکل بھ پرسش ھای زیر پاسخ دھید

 .                 را نامگذاری کنید 3و  2و  1  موارد  -الف
                                                         

 بوی غذا منجر بھ ترشح بزاق از کدام قسمت می شود؟  -ب
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  .دوره قلبی را تعریف کنید -الف 2 

 . حجم ضربھ ای را تعریف کنید -ب

 بھ چھ دالیلی می تواند باشد؟  QRSتغییرات ارتفاع موج  -پ
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 در ساختار دریچھ ھا چھ بافت ھایی شرکت دارند؟  -الف 1 
  

  سینوسی دھلیزی ، گره پیش آھنگ می گویند؟چرا بھ گره  -ب
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  .نقش و ساختار استخوانگان فیبری را بنویسید 1 
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 13  را تجزیھ نمی کنند؟  چرا پروتئازھای لوزالمعده خود لوزالمعده 0/2 

  طول لولھ گوارش علفخواران و گوشتخواران چھ تفاوتی دارند؟ 2/. 
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در  -ب ھوای دم و بازدمی از چھ محلول ھایی استفاده می کنیم؟ برای مقایسھ -الف 1 
 محلول ھا چھ تغییر رنگی ایجاد می شود؟ 
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  شش چپ و راست گوسفند را چگونھ مشخص می کنید؟ -الف 1 
  

 چرا بطن چپ دیواره قطورتری دارد؟  -ب
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