 @ahkanbiologyﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام اﺷﮑﺎن زرﻧﺪي
سئَاالر اهشحبى ًْبیی فصل دٍم
1

جبّبی خبلی سا ثب کلوبر صحیح دش کشدُ ٍ دس ثشگِ دبسخ ثٌَیسیذ .
الف)دس سطشیح هغض گَضفٌذ  ،هحل کیبسوبی ثیٌبیی  ،سطح  ................................هغض هی ثبضذ .
ة) ػولکشد هبدُ اػشیبد آٍس هَجَد دس ثشگ سَسَى  ،دس هغض ضجیِ ثِ ػولکشد  ........................اسز .
ع) ّذایز دیبم ػصجی دس سضشِ ّبی ّن قطش داسای  ، ........................سشیغ سش اسز .
د) دس ٌّگبم دشبًسیل ػول  ،اثشذا کبًبل ّبی دسیچِ داس  .........................ثبص هی ضًَذ .
ُ) هحلی سا کِ دس آى یک ًَسٍى ثب سلَل دیگش اسسجبط ثشقشاس هی کٌذ ............،هی ًبهٌذ.
ٍ) اًشقبل دٌّذُ ی ػصجی دس دبیبًِ ًَسٍى ّبی حشکشی  ....................اسز.
ص) سضشِ ّبی هیلیي داس ،دیبم ػصجی سا  ..................اص سضشِ ّبی ثذٍى هیلیي ،اهب ّن قطشّ ،ذایز هیکٌٌذ .
 -دشدُ خبسجی هٌٌژ کِ اص ًَع ثبفز دیًَذی هحکن اسزً ....................................... ،بم داسد .

دی 93

 دس ثذى فشد سیگبسی  .................................ثِ هحل ّبی هخصَصی دس سلَل ّبی ػصجی کِ ثِ طَس طجیؼی هحل گیشًذُ ّبی اسشیل کَلیي ّسشٌذ ،هشصل هی ضَد .
2

دی 93

صحیح ٍ غلط ثَدى ّش یک اص ػجبسار صیش سا ثذٍى رکش دلیل هطخص کشدُ ٍ دس ثشگِ ثٌَیسیذ.
الف) دسشگبُ ػصجی هشکضی دالًبسیب ضبهل هغض ٍ دٍ طٌبة ػصجی اسز.
ة)دس ٌّگبم ّیجبًْبی جسوی ٍ سٍاًی ،ثخص دبساسوذبسیک ثش سوذبسیک غلجِ داسد.
ح) دس ٌّگبم دشبًسیل ػول  ،اثشذا کبًبل ّبی دسیچِ داس دشبسیوی ثبص ٍ دشبسین ٍاسد سلَل هی ضَد .
ر) یکی اص ًَسٍى ّبی سیطِ ضکوی ًخبع  ،کِ ثبػض سحشیک هبّیچِ جلَی ساى هی ضَد  ،یک ًَسٍى دس سیٌبدسی هحسَة هی ضَد .
ص) طٌبة ػصجی دطشی دس حطشار ،دس ّش قطؼِ اص ثذى داسای یک گشُ ػصجی اسز  .خشداد 93

 پوپ سذین – پتاسین  ،یوى های سذین را ته خارج و یوى های پتاسین را ته داخل سلول هی رانذ  .ضهزیور 393

دس دشسص ّبی چْبس گضیٌِ ای صیش ،گضیٌِ صحیح سا اًشخبة ٍ دس ثشگِ ی دبسخ ثٌَیسیذ.

0/5

الف) کذام ًَاحی ّن دس سطح دطشی ٍ ّن دس سطح ضکوی هغض گَسفٌذ هطبّذُ هی ضًَذ ؟
کیبسوبی ثیٌبیی

هخچِ

ثصل الٌخبع

دل هغضی

ة) کذاهیک هشکض سقَیز دیبم ّبی حسی اسز؟
ّ -1یذَسبالهَس

 -2سبالهَس

 -4سبقِ هغض

 -3ثصل الٌخبع

ح) دس ٌّگبم سطشیح هغض  ،ثب ثشش کن ػوق طَلی دس جسن دیٌِ ای اثشذا کذام ًَاحی صیش هطبّذُ هی ضَد ؟
ادی فیض

اجسبم هخطط

ثطي 2ٍ 1

سبالهَس

ر) دس کذاهیک اص جبًَساى صیش دسشگبُ ػصجی ثِ ضکل یک ضجکِ ػصجی اسز؟
 -1دالًبسیب

 -2هگس

ّ -4یذس

 -3صًجَس

ص) اػصبة سوذبسیک دس کذام یک اص هَاسد صیش ثب ثقیِ هشفبٍر اسز ؟ خشداد 93
 )1ضشثبى قلت
5

 )3فطبس خَى

 )2سؼذاد سٌفس

 )4فؼبلیز ّبی گَاسضی
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الف) سیطِ ی ضکوی ًخبع ،هحشَی کذام ًَسٍى ّباسز ٍ ًقص آى چیسز ؟
ة) هشکض ػصجی ّش یک اص اػوبل صیش سا ًبم ثجشیذ .
 -1سقَیز ٍ اًشقبل دیبم ّبی حسی

6

 -2احسبس سضبیز

 -3احسبس سطٌگی

الف) چشا ثِ دشبًسیل ػول  ،دیبم ػصجی ًیض گفشِ هی ضَد ؟

1

ة)ثؼذ اص دبیبى دشبًسیل ػول  ،چگًَِ غلظز یَى ّب دس دٍسوز سلَل ثِ حبلز اٍل ثش هی گشدد ؟
ع) اًشقبل دٌّذُ ی اصلی دس هبّیچِ ّبی آدهی چِ ًبم داسد ؟
7

الف) چِ ثخطی اص دسشگبُ ػصجی هشکضی  ،هشکض احسبس گشسٌگی اسز ؟

1

ة) ًقص سیطِ ّبی دطشی ًخبع سا ثٌَیسیذ..
ع)اػصبة دبساسوذبسیک چِ سبطیشی ثش دسشگبُ گَاسش داسد ؟
د) دسشگبُ ػصجی دیکشی اص کذام ًَسًٍْب سطکیل ضذُ اسز ؟
8

ضکل صیش هشثَط ثِ اًشقبل جشیبى ػصجی دس هحل سیٌبدس اسز .

0/5

اجضای ضوبسُ گزاسی ضذُ سا ًبهگزاسی کٌیذ
9

الف)چِ ثخطی اص دسشگبُ ػصجی هشکضی ّ ،یذَسبالهَس سا ثِ قطش هخ هشصل هی کٌذ ؟

1

ة)ًقص سیطِ ّبی ضکوی ًخبع سا ثٌَیسیذ.
ع)هَیشگ ّبی هغضی سا ثب سبیش هَیشگ ّبی ثذى هقبیسِ کٌیذ .
د) دس اًؼکبس صسددی صیش صاًًََ ،سٍى ساثط چِ ًقطی داسد ؟
10

الف) ثطَس کلی فؼبلیز ػصجی جبًَساى دس دٍ جْز اًجبم هی ضًَذ آًْب سا ثٌَیسیذ ؟

1

ة) دس آغبص دشبًسیل ػول دس ًَسٍى  ،ػلز هظجز سش ضذى دشبًسیل دسٍى سلَل چیسز ؟
ع) دس دسشگبُ ػصجی ً ،یکَسیي  ،جبیگضیي کذام هبدُ هی ضَد ؟
11

1

الف) چشا دس اًؼکبس صسددی صیش صاًَ هبّیچِ صیش ساى هٌقجض ًوی ضَد ؟
ة) ضکل صیش هغض گَسفٌذ سا ًطبى هیذّذ .
اجضای ضوبسُ گزاسی ضذُ سا ًبهگزاسی کٌیذ.

12

الف) ضکل صیش یک ًَسٍى سا ًطبى هی دّذ :

1

 -1ایي ضکل ،کذام ًَع ًَسٍى اسز ؟
 -2ثخص ضوبسُ گزاسی ضذُ سا ًبهگزاسی کٌیذ؟

ة)چشا دس حبلز اسششاحز ًَسٍى  ،داخل سلَل دس هقبیسِ ثب خبسع سلَل هٌفی سش اسز ؟
13

الف) اطش فؼبلیز دوخ سذین – دشبسین ثش غلظز یَى دشبسین دسٍى ًَسٍى سا ثٌَیسیذ.

1

ة)ػلل چیي خَسدگی صیبدقطش هخ دس اًسبى چیسز ؟
ع) گشُ ّبی ػصجی دس هغض دالًبسیب اص چِ اجضایی سطکیل ضذُ اسز ؟
14

الف)کذام ثخص دسشگبُ ػصجی دس هغض ّ ،یذَسبالهَس ٍ سبالهَس سا ثِ قطش هخ هشصل هی کٌذ ؟

1

ة) هبدُ ی خبکسششی ًخبع اص کذام ثخص سلَل ػصجی ( ًَسٍى ) سطکیل ضذُ اسز ؟
ع) ًشم ضبهِ ػالٍُ ثش حفبظز هغض  ،چِ ًقص دیگشی داسد ؟
د)چِ ثخطی اص دسشگبُ ػصجی خَدهخشبس  ،ثبػض آغبص فؼبلیشْبی گَاسضی هی ضَد ؟
15

1

الف) ًَسًٍْبی حشکشی دس دسشگبُ ػصجی چِ ًقطی داسًذ ؟
ة) کذام ثخص هغض  ،هشکض احسبس سضبیز اسز ؟
ع) دس ّیجبى ّبی سٍاًی یب جسوی  ،کذام ثخص دسشگبُ ػصجی خَد هخشبس فؼبل سش اسز ؟

16

1

الف) دشبًسیل ػول سا سؼشیف کٌیذ .
ة) ػول ًیکَسیي هطبثِ کذام اًشقبل دٌّذُ ی ػصجی اسز ؟
ع) کذام الیِ ی هٌٌژ  ،سغزیِ کٌٌذُ ی هغض اسز ؟

17

الف)اّویز غالف هیلیي سا دس ًَسًٍْب ثٌَیسیذ ؟
ًوَداس هقبثل هشثَط ثِ ػولکشد ًَسٍى هی ثبضذ .
الف) هٌحٌی  1کذام حبلز ًَسٍى سا ًطبى هی دّذ ؟
ة) قسوز ضوبسُ ی (  ) 3هٌحٌی  ،ثب ثبص ضذى کذاهکبًبل غطبیی
ثبص هی ضَد ؟

18

هشکض ػصجی ّش یک اص فؼبلیز ّبی صیش سا ثٌَیسیذ .
الف) سقَیز اطالػبر حسی

ة)سٌظین دهبی ثذى

0/75
ع) اًؼکبس صسددی صیش صاًَ

19

الف) سشػز ّذایز دیبم ػصجی دس کذام یک اص ًَسٍى ّبی صیش ثیطشش اسز ؟ ػلز سا ثٌَیسیذ .

1

ة) اًشقبل دٌّذُ ّبی ػصجی دس اص سسیذى ثِ ًَسٍى دس سیٌبدسی  ،سجت چِ ًَع سغییشاسی دس دشبًسیل الکششیکی آى هی ضَد ؟
20

ٌّگبم دشبًسیل آساهص  ،دس صَسر اداهِ سًٍذ خشٍع دشبسین اص سلَل  ،سشاًجبم سشاکن دشبسین داخل ثِ ضذر کبّص هی یبثذ  .سلَل چگًَِ ثش ایي

0/75

هطکل چیشُ هی ضَد ؟
21

دس اسسجبط ثب سبخشبس ٍ ػولکشد دسشگبُ ػصجی ثِ سئَاالر صیش دبسخ دّیذ :

1

الف) ثیطششیي دشداصش اطالػبر حسی ٍ حشکشی دس کذام ثخص هخ صَسر هی گیشد ؟
ة) هشاکض اًؼکبس صسددی صیش صاًَ ٍ احسبس سضبیز ثِ سشسیت کذاهٌذ ؟
ع) دسشگبُ ػصجی ّیذس  ،فبقذ کذام ثخص هی ثبضذ ؟
22

1

دس هَسد سیسشن ػصجی ثِ سئَاالر صیش دبسخ دّیذ .
الف) دس چِ هٌبطقی اص یک ًَسٍى هیلیي داس  ،غطب ء ثب هبیغ اطشاف آى دس سوبس اسز ؟
ة) ثطَس طجیؼی  ،چگًَِ اص اًشقبل دیبم دسد ثِ هغض  ،جلَگیشی هی ضَد ؟
ع) آسیت ثِ چِ قسوشی اص ضکل سٍثشٍ  ،هٌجش ثِ ػذم سَاًبیی دس ػولکشد
َّضوٌذاًِ هی ضَد ؟
د) دس کذام یک اص جبًَساى صیش  ،سقسین ثٌذی هشکضی ٍ هحیطی دس دسشگبُ ػصجی ٍجَد ًذاسد ؟
 )1دالًبسیب

23

 )2هلخ

ّ )3یذس

 )4هبّی

دس هَسد دسشگبُ ػصجی  ،ثِ سئَاالر صیش دبسخ دّیذ :
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الف) اًشقبل دٌّذُ ی اصلی  ،دس هبّیچِ ّبی آدهی  ،چِ هبدُ ای اسز ؟
ة) هغض اًسبى  ،ػالٍُ ثش هخ ٍ هخچِ  ،اص چِ ثخطی اصلی دیگشی
سطکیل ضذُ اسز ؟
ع) ضکل سٍثشٍ  ،ثشش ػشضی ًخبع سا ًطبى هی دّذ .
کذام ضوبسُ ًَ ،سٍى حشکشی هی ثبضذ .
د) کذام فؼبلیز ّبی دسشگبُ ػصجی دیکشی  ،ثِ صَسر غیش اسادی اسز ؟
ُ) ثِ جض ء دسشبًذاساى ً ،یوکشُ ّبی هخ کذام گشٍُ اص جبًَساى ً ،سجز ثِ سبیشیي سضذ ثیطششی داسد ؟
24

ضکل سٍثشًٍیوِ ساسز هغض سا ًطبى هی دّذ :

0/75

الف) کذام ضوبسُ ّب  ،دس فشآیٌذ یبدگیشی ًقص اصلی سا داسًذ ؟
ة) ًبم ضوبسُ ی  8سا ثٌَیسیذ .

25

دس هَسد دسشگبُ ػصجی دس اًسبى  ،ثِ سئَاالر صیش دبسخ دّیذ :

0/5

الف) هبدُ ای کِ ًقص ضشثِ گیش سا دس هغض داسد  ،چِ ًبهیذُ هیطَد ؟
ة) دس ٌّگبم ّیجبى ّبی سٍاًی کذام ثخص اص اػصبة خَد هخشبس سحشیک هی ضَد ؟
26

الف) ضکل سٍثشٍ سطح ضکوی هغض سا ًطبى هی دّذ .
ًبم ثخص ّبی ضوبسُ گزاسی ضذُ سا ثٌَیسیذ.
ة) کذام ٍیژگی هَیشگْبی هغضی سجت هی ضَد فقط گلَکض ٍ اکسیژى ثشَاًٌذ
ٍاسد سلَلْبی هغضی ضًَذ ؟

0/75

27

ضکل سٍ ثِ سٍ ،سطح دطشی هغض گَسفٌذ سا ًطبى هی دّذ :

0/5

الف) کذام ثخص دس ّوبٌّگی ٍ یبدگیشی حشکبر ثذى  ،سَاهب ًقص داسد ؟
ة) ضوبسُ ی  1کذام ثخص هغض سا ًطبى هی دّذ ؟

28

ثخص ّبی هطخص ضذُ ثش سٍی ضکل سا ًبهگزاسی کٌیذ .

0/5

29

ثِ سَاالر صیش دبسخ دّیذ :

0/5

الف) دس کذام ثخص ًوَداس هقبثل ،کبًبلْبی دسیچِ داس
دشبسیوی ثبص هی ضًَذ ؟(رکش ضوبسُ الضاهی اسز)
ة) دس حبلز اسششاحز ًفَر دزیشی غطبی ًَسٍى ًسجز
ثِ کذام یَى ثیطشش اسز؟
30

ثِ سَاالر صیش دبسخ دّیذ :

0/5

الف) ًقص داخلی سشیي الیِ هٌٌض سا ثٌَیسیذ.
ة) دضضکبى اص آصهبیص اًؼکبس صسد دی صیش صاًَ ثِ چِ هٌظَس اسشفبدُ هی کٌٌذ ؟ (رکش یک هَسد کبفیسز)
31

ضکل هقبثل سطح ضکوی هغض سا ًطبى هی دّذ.

0/5

الف) ضوبسُ  3هشثَط ثِ کذام ثخص هغض اسز؟
ة) آسیت ثِ کذام ثخص ثبػض هی ضَد فشد ًشَاًذ
یک خط هسشقین سسن کٌذ ؟(رکش ضوبسُ الضاهی اسز)

32

ضکل هقبثل هشثَط ثِ سطشیح هغض اسز .

1

هَاسد  1سب  4سا ًبهگزاسی کٌیذ.

33

0/5

34

الف) دس اًؼکبس صسددی صیش صاًَ ًَ ،سٍى حسی چِ هبّیچِ ای  ،سحشیک هی ضَد ٍ هشکض ایي اًؼکبس دس کجب قشاس داسد ؟

1

ة) کذام ًَسًٍْبی حشکشی دسشگبُ ػصجی دیکشی  ،سحز کٌششل آگبّبًِ هب قشاس داسد ؟
ع) دس دسشگبُ ػصجی هشکضی کذام جبًَس  ،دٍ طٌبة ػصجی هَاصی ٍجَد داسد ؟
صًجَس
35

ّیذس

دالًبسیب

ّش یک اص اػوبل صیش دس کذام ثخص دسشگبُ ػصجی سٌظین هی ضًَذ ؟
الف) ثشقشاسی حبلز آساهص دس ثذى

36
37

ة) احسبس سضبیز

0/75
ع) جلَگیشی اص ٍسٍد هیکشٍثْب ثِ هغض

کذام ٍیژگی هَیشگ ّبی هغضی  ،سجت هی ضَد فقط گلَکض ٍ اکسیژى ثشَاًٌذ ٍاسد سلَلْبی هغضی ضًَذ ؟

0/5

ثب سَجِ ثِ ًوَداس دشبًسیل ػول سٍثشٍ ثِ سئَاالر صیش دبسخ دّیذ .
الف) کذام ضوبسُ هطخص ضذُ رس ًوَداس  ،فؼبلیز دشًٍئیي غطبیی
هصشف کٌٌذُ ی  ، ATPثیطشش هی ضَد ؟
ة) دس ثخص ً 2وَداس  ،دشبًسیل ثیشٍى سلَل ػصجی ً ،سجز

0/75

ثِ دسٍى  ،چگًَِ اسز ؟
ع) قسوز ضوبسُ ی  4هٌحٌی  ،ثب ثبص ضذى کذام کبًبل غطبیی طجز هی ضَد ؟
38

ثب سَجِ ثِ ًوَداس دشبًسیل ػول سٍثشٍ ،ثِ سَاالر صیش دبسخ دّیذ:

0/5

الف) دس ثخص  ،1دشبًسیل ثیشٍى سلَل ًسجز ثِ دسٍى سلَل چگًَِ اسز؟
ة) دس ثخص ً 2وَداس ،کذام کبًبل دشٍسئیٌی غطبء سلَل فؼبل اسز ؟

39

دسشگبُ ػصجی هشکضی دشٍاًِ (ًَػی حطشُ) ،اص چِ اجضایی سطکیل ضذُ اسز ؟

0/5

40

هشکض سٌظین ػصجی ّش یک اص اػوبل صیش سا ًبم ثجشیذ :

0/5

الف) سقَیز دیبم ّبی حسی
41

ة) احسبس گشسٌگی

ثب سَجِ ثِ ًوَداس دشبًسیل ػول سٍثشٍ ،ثِ سَاالر صیش دبسخ دّیذ :

0/5

الف) دس ثخص  ،1دشبًسیل ثیشٍى سلَل ًسجز ثِ دسٍى سلَل چگًَِ اسز؟
ة) دس ثخص ً 2وَدداس ،کذام کبًبل دشٍسئیٌی غطبء سلَل فؼبل اسز ؟
42

ثب سَجِ ثِ سًٍذ سکبهلی سیسشن ػصجی دس جبًَساى هخشلف  ،ثِ سئَاالر صیش دبسخ دّیذ .
الف) دس کذام دسشِ اص جبًَساى  ،گشُ ػصجی ٍجَد ًذاسد ؟
ة) دس طٌبة ػصجی کذام گشٍُ اص جبًَساى  ،گشُ ػصجی ٍجَد داسد ؟

43

دس ساثطِ ثب دشدُ ی هٌٌژ ثِ سَال صیش دبسخ دّیذ
الف) خبسجی سشیي الیِ ی دشدُ هٌٌژ سا ًبم ثجشیذ.
ة) کذام الیِ دس سغزیِ ی ثبفز ػصجی ًقص داسد ؟

44

الف) ضکل هقبثل کذاهیک اصاًَاع ًَسٍى ّب سا ًطبى هی دّذ ؟
ة) ثخص ضوبسُ گزاسی ضذُ سا ًبهگزاسی کٌیذ ؟

0/5

45

دس هَسد دسشگبُ ػصجی ثِ سئَاالر صیش دبسخ دّیذ :

1/25

الف) ثؼذ اص دشبًسیل ػول چگًَِ غلظز یًَْب دس دٍ سوز سلَل ػصجی ثِ حبلز اٍلیِ ثش هی گشدد ؟
ة) چِ ثخطی اص دسشگبُ ػصجی  ،دس سقَیز اطالػبر حسی ًقص داسد ؟
ع) هشکض اًؼکبس صسددی صیش صاًَ  ،چِ قسوشی اص دسشگبُ ػصجی هشکضی اسز ؟
د) ثِ ٌّگبم ضشکز دس هسبثقِ ٍسصضی،کذام ثخص اص دسشگبُ ػصجی خَد هخشبس ،ثذى سا ثِ حبلز آهبدُ ثبش ًگِ داسد ؟
46

دس هَسد دسشگبُ ػصجی ثِ سَاالر صیش دبسخ دّیذ.

1/25

الف) ثؼذ اص دشبًسیل ػول ،چگًَِ غلظز یَى ّب دس دٍ سوز سلَل ػصجی ثِ حبلز اٍلیِ ثش هی گشدد؟
ة) چِ ثخطی اص دسشگبُ ػصجی ،دس سقَیز اطالػبر حسی ًقص داسد؟
ع) هشکض اًؼکبس صسددی صیش صاًَ ،چِ قسوشی اص دسشگبُ ػصجی هشکضی اسز؟
د) ثِ ٌّگبم ضشکز دس هسبثقِ ٍسصضی ،کذام ثخص اص دسشگبُ ػصجی خَدهخشبس ،ثذى سا ثِ حبلز آهبدُ ثبش ًگِ هی داسد؟
ُ) ثِ جض دسشبًذاساى ،اًذاصُ ًسجی هغض کذام گشٍُ اص هْشُ داساى ثیطشش اص سبیشیي اسز ؟
خشداد 93
دس ساثطِ ثباًؼکبس صددی صیش صاًَ ثِ سَاالر صیش دبسخ دّیذ :

0/5

الف)ًَسٍى ساثط ثبػض هْبس کذام ًَسٍى حشکشی هی ضَد ؟
ة) دس ًَسٍى حسی هشصل ثِ هبّیچِ ی جلَ ساى  ،دًذسیز ثلٌذ سش اسز یب اکسَى ؟
دس اسسجبط ثب سبخشبس هغض ثِ سَاالر صیش دبسخ دّیذ :

0/5

الف) ثیطششیي دشداصش اطالػبسحسی ٍ حشکشی اًجبم هی ضَد ؟
ة) دس ضکل هقبثل کذام ضوبسُ دس سٌظین ضشثبى قلت دخبلز داسد ؟

ثِ سَاالر صیش دبسخ دّیذ :

0/5

الف) دس دشبًسیل ػول ثِ دًجبل ثبص ضذى کذام دشٍسئیي ّبی کبًبلی غطبی ًَسٍى  ،دشبًسیل دسٍى سلَل ثِ  -65هیلی ٍلز هی سسذ ؟
ة) ًَع ثبفز ًضدیک سشیي الیِ هٌٌژ ثِ اسشخَاى جوجوِ سا ثٌَیسیذ .
ضْشیَس93

هز یک اس اعوال سیز توسط کذام تخص هغش انجام هی ضود ؟
ب) احساس رضایت
الف) تقویت اطالعات حسی

0/5

در هورد دستگاه عصثی ته سواالت سیز پاسخ دهیذ:
الف) ریطه ضکوی عصة نخاعی  ،هحتوی کذام نوروى ها هی تاضذ ؟
ب) دو هورد اس عواهل هحافظت کننذه ی دستگاه عصثی هزکشی را تنویسیذ .

0/75

دی 93
ػلز هَاسد صیش سا ثٌَیسیذ .

0/5

ثسیبسی اص هَاد کِ دس هشبثَلیسن سلَل ّبی هغضی ًقطی ًذاسًذ ٍ هیکشٍة ّب هؼوَال ًوی سَاًٌذ ٍاسد هغض ضًَذ

 ته سواالت سیز که در ارتثاط تا ضکل تزش عزضی نخاع است ،پاسخ دهیذ .الف) ضواره  1را نام گذاری کنیذ .
ب) یک جفت عصة نخاعی ،دارای چنذ ریطه ضکوی است ؟
ج) کذام ضواره ،هسیز حسی را نطاى هی دهذ ؟

0/75

تشرگ تز تودى لة های تویایی هاهی در هقایسه تا هغش انساى  ،چه واقعیتی را درتاره حس تویایی هاهی آضکار هی کنذ ؟

0/5

