
 

 

ای درست پر کنید.آ( جاهای خالی را با واژه ه 

  . است ) آمینو اسید / گلوکز( از نشاسته جنس -1

 .شود مي بسته  ................... توسط ناي راه و  ....................... توسط بیني راه ، حلق در غذا بلع هنگام به -2

 شود. مي ست / بطن چپ ( خارج)بطن را  از........................ که است بدن................... سرخرگ ترين بزرگ -3

 سرخرگ کلیه انشعابي از ............................... است و سیاهرگ کلیه به ................................ مي ريزد. -4

 سلول هاي بدن در میان مايعي بین سلولي قرار دارند که به مجموع آن ........................ مي گويند. -5

 هاي هوايي......................... فراواني وجود دارند.در اطراف کیسه  -6

 کلیه ها در دو طرف ............................ در ناحیه ي کمر قرار گرفته است. -7

5/2 

ب( به پرسش های چهارگزینه ای زیر پاسخ دهید؟ 

 نقش عایق و ضربه گیر را دارد؟از مواد مغذی زیر ،  یککدام  -1

 پروتئیند(               ج( چربي                ب( کربوهیدرات             الف( ويتامین

  گیرد؟ مي صورت گوارش ي لوله قسمت کدام در غذايي مواد جذب عمل -2

   د( معده                  ج( لوزالمعده             باريك ي ب( روده                بزرگ ي الف( روده

  دارد؟ نام چه برد مي شش به نبط از را خون که رگي -3

   بزرگ سیاهرگ بااليي و پايینيد(          آئورت  ج( سرخرگ         ششي  ب( سرخرگ         ششي الف( سیاهرگ

  دارد؟ نام چه ها کلیه واحد ادراري -4

   لد( گلبو              هوايي ي ج( کیسه                  ب( نفرون            الف( پرز 

 

1 

 (جمله های درست را با عالمت)مشخص کنید. عبارت صحیح آن رایادداشت کنید.×(وجمله های نادرست راباعالمت )√ج ) 

  .، ويتامین محلول در چربي است A ويتامین -1

  .شوند مي تبديل چربي به اضافي قندهاي کبد در -2

  به تنگ و گشاد شدن رگ در طول سرخرگ فشار خون مي گويند. -3

  م ، هوايي است که از شش ها خارج مي شود.د -4

2 

د( پاسخ های تشریحی دهید؟ 

  .بنويسید مهم ي وظیفه يك زير يمغذ مواد از هريك براي -1

              : Bويتامین  ب(                                            کلسیم : ( الف

5/0 

 الف( انواع چربي ها را نام ببريد؟ -2

 

 کدام يك از چربي ها براي سالمتي انسان مضر است؟چرا؟ب(

 

1 



 

 

 الف( گلوکز چگونه ساخته مي شود؟ -3

 

 در بدن تجزيه نمي شود؟مرکب کدام کربوهیدرات ب( 

 

5/0 

 کمبود کدام ماده معدني سبب رنگ پريدگي مي شود؟ -4

 

25/0 

 افزايش مصرف سديم چه عوارضي را ايجاد مي کند؟ -5

 

5/0 

 را بنويسید؟  Dردن ويتامین دو راه به دست آو -6

 

5/0 

 در رابطه با صفرا به سواالت زير پاسخ دهید. -7

 الف( صفرا در کجا تولید مي شود؟

 ب( صفرا در کجا ذخیره مي شود؟

 پ( نقش صفرا چیست؟

75/0 

 عامل پوسیدگي دندان چیست؟ -8

 

5/0 

 سه وظیفه ي فراخ روده را بنويسید؟ -9

 

75/0 

 وردگي ، پرز و ريز پرز باريك روده است. علت وجود اين عوامل در باريك روده چیست؟شکل زير نشان دهنده ي چین خ -10

 

25/0 

 در رابطه با مويرگ به سواالت زير پاسخ دهید. -11

 الف( مويرگ ها از چه رگ هايي منشعب مي شوند؟

 ب(ديواره ي مويرگ ها از چه بافتي تشکیل شده اند؟

 پ( وظیفه مويرگ چیست؟

75/0 

 رگ کرونر چه وظیفه اي دارد؟ -12

 

25/0 

 ضربان قلب شامل چند مرحله است؟ نام ببريد. -13

 

75/0 



 

 

 در رابطه با بافت هاي  قلب به سواالت زير پاسخ دهید. -14

 الف( کدام بافت قلبي دريچه هاي قلبي را مي سازد؟

 ب( کدام بافت قلبي عمل حفاظت از قلب را بر عهده دارد؟

 بخش عمده ي قلب را تشکیل مي دهد؟ پ( کدام بافت قلبي

75/0 

 در رابطه با خون به سواالت زير پاسخ دهید. -15

 الف( خون چه نوع بافتي است؟

 ب(بخش مايع خون چه نام دارد؟ از چه بخش هايي تشکیل شده است؟

 

 

1 

 در رابطه با سلول هاي خوني جدول زير را کامل کنید. -16

 وظیفه انواع ياخته ها

  گويچه سفید

 لوگیري از لخته شدن خونج 

 انتقال گازهاي تنفسي 
 

75/0 

 خاصیت ارتجاعي و ضخامت ديواره سرخرگ و سیاهرگ ها را با هم مقايسه کنید. -17

 

 

5/0 

 خون چگونه گازهاي تنفسي را منتقل مي کند؟ )دو مورد( -18

 

 

5/0 

 ديافراگم کجا قرار گرفته است و نقش آن را بنويسید؟ -19

 

 

5/0 

 اي تنفسي را در اطراف کیسه هاي هوايي شرح دهید؟الف(تبادل گازه -20

 

 ب(تبادل گازهاي تنفسي را در اطراف سلول هاي بدن شرح دهید؟          

 

 

1  

 دونقش کلیه را نام ببريد؟ -21

 

5/0 

 75/0 در رابطه با حنجره به سواالت زير پاسخ دهید. -22



 

 

 ؟حنجره در کجا قرار داردالف(

 چگونه در تولید صدا نقش دارد؟ ب(

 هواي دم ايجاد صدا مي کند يا بازدم؟پ( 

 

 مورد( 4آب به چه راه هايي از بدن خارج مي شود؟ )  -23

 

1 

 


