دبسخٌبهِ آزهَى زیسز شٌبسی دبیِ یبزدّن ًَثز اٍل
 -1گسیٌِ درسز:
3)2 3)1

3 )6 4 )5 2 )4 2 ) 3

 -2جبی خبلی:
ّ -1یذَکبهخ  -2ثرجسشگی ّبی چْبرگبًِ ً -3قطِ کَر  -4دَکی اسشخَاى  -5لَالیی  -6گیرًذُ
 -3درسز یب ًبدرسز:
 -1ؽ

 -2ؽ

 -1 -4شوبرُ 2

 -3ؽ
 -2شوبرُ 3

 -5هبیغ هغسی – ًخبػی  ،ثخش سوذبسیک
 -6جسن سلَلی – ثرٍى راًی
 -7الف) یبخشِ ّبی اسشَاًِ ای در ًَر کن ٍ یبخشِ ّبی هخرٍطی در ًَر زیبد ة) گیرًذُ هخرٍطی
 -8شوبرُ (4هبیغ هفصلی) ٍ شوبرُ  (1غضرٍف)
 -9اکشیي (شوبرُ  )2رٍشي – هیَزیي (شوبرُ  )3ضخین
-1 -11چخ  -2 ،ثِ سرػز  -3 ،کَچکشر-4 ،سطح ثبالً -5 ،بهٌظنّ -6 ،وبًٌذ
 -11الف) ،2ة) ،1ح)،4ر)،3ص)5
 -12در جلَ ٍ زیر ّر چشن گیرًذُ ّبی درسَّبی فرٍسرخ ٍجَد دارد کِ ثِ کوک آًْب هی سَاًذ درسَّبی فرٍسرخ
سبثیذُ از ثذى شکبر را دریبفز ٍ هحل آى را در سبریکی سشخیص دّذ.
 -13اًجبششِ شذى اسیذ الکشیک
 -14سبر هبّیچِ ای کٌذ – اسکلز ثیرًٍی – سبر هبّیچِ ای سٌذ – اسکلز آة ایسشبیی
 -15کَرسیسٍل  :افسایش

ادی ًفریي :افسایش

 -16در ًسدیکی اسشخَاى ّبی دراز دٍ صفحِ غضرٍفی ٍجَد دارد کِ صفحبر رشذ ًبم دارًذ .سلَل ّبی
غضرٍفی در ایي صفحبر سقسین هی شًَذ ،سلَلْبی جذیذ جبیگسیي سلَلْبی غضرٍفی قذیوی سر شذُ ثِ
ایي سرسیت اسشخَاى رشذ هی کٌذ.
 -17سبخشِ ًشذى َّرهَى سیرٍئیذی ثِ اًذازُ کبفی ،ثسرگ شذى غذُ سیرٍئیذ کِ ثِ آى گَاسر گَیٌذ.
)1 -18دالًبریب )2ریشِ شکوی )3ػذسی )4هالسًَیي

)5اکسی سَسیي )6سؼییي قلورٍ ًَ)7ع 2

)8شٌبسبیی ػبهل ثیگبًِ
 -19درٍسئیي ّبی فؼبل شذُ ثِ کوک یکذیگر سبخشبرّبی حلقِ هبًٌذی را در غشبی هیکرٍة ّب ایجبد هی
کٌٌذکِ هبًٌذ رٍزًِ ػول هی کٌذ.ایي رٍزًِ ّب ػولکرد غشبی سلَلی هیکرٍة را در کٌشرل ٍرٍد ٍ خرٍج
هَاد از ثیي هی ثرًذ ٍ سراًجبم یبخشِ هی هیرد .ػالٍُ ثر آى قرار گرفشي درٍسئیي ّبی هکول رٍی هیکرٍة
ثبػض هی شَد ثیگبًِ خَاری آسبى سر اًجبم شَد.
 )1 -21ثب سرشح درفَریي ٍ آًسین هرگ ثرًبهِ ریسی شذُ را ثِ راُ هی اًذازًذ )2 .سرشح ّیسشبهیي از هبسشَسیز
ّب ٍ ثبزٍفیل ّب

