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آز چند مورد عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل می کند؟ »هر شاخۀ علم تجربی که ………« 1

الف( اساس آن مشاهده است، به بررسی علمی جانداران و فرایندهای زیستی می پردازد. 
ب( فقط در جست وجوی پدیده های طبیعی قابل مشاهده است، دربارۀ خوبی و بدی آن پدیده نظر نمی دهد. 

ج( در حل برخی مشکالت بشری ناتوان است، بخشی از علم زیست شناسی می باشد. 
د( به علم بررسی حیات معروف است، به جایگزینی سوخت فسیلی به جای زیستی می پردازد.

4  4 مورد 3  3 مورد  2  2 مورد  1  1 مورد 

سطحی از گسترۀ حیات که برای اولین بار ……… می شود، قطعًا ……… 2
1  فضای بین یاخته ای، ایجاد - سبب تشکیل یک اندام شده است. 

2  عوامل غیرزنده طبیعت نیز بررسی - تعامل افراد در یک جمعیت بررسی می شود. 
3  بین اندام های مختلف یک مهره دار، ارتباط برقرار - سبب تشکیل یک جاندار شده است. 
4  تعامل چند گونۀ مختلف در آن دیده - در سطح بعد آن، یک بوم سازگان بررسی می شود. 

بافتی که به طور معمول در انسان، سطح حفرۀ داخلی معده را می پوشاند ……… بافتی که ………  3
1  همانند - در زیر پوشش لولۀ گوارش قرار دارد، به غشای پایه متصل است.

2  برخالف - عایق حرارتی است، یاختۀ چندهسته ای ندارد.
3  همانند - بین تعداد کم یاخته های خود کالژن زیادی دارد، سبب پیوند بافت ها به هم می شود.

4  برخالف - درون سایر مجاری بدن را پوشانده است، فضای بین یاخته ای کمی دارد.

نوعی مادۀ معدنی موجود در شیرۀ معده انسان که سبب ……… ترشح می شود. 4
1  افزایش مقدار تجزیۀ پروتئین ها می شود، فقط از حفرات این اندام

2  قلیایی شدن الیه ای ژله ای و محافظ می شود، از یاختۀ سازندۀ فاکتور داخلی نیز
B12 می شود، از بزرگ ترین یاخته های غدد 3  کمک به جذب ویتامین 

4  ایجاد محیطی مناسب برای فعالیت پپسین می شود، از برخی یاخته های غیراصلی غدد

چند مورد عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل می کند؟ »در دستگاه گوارش انسان، نمی توان گفت هر ………« 5
الف( آنزیم پروتئاز فعال دوازدهه، توانایی جدا کردن آمینواسید از پلی پپتید دارد.
ب( کربوهیدراز موجود در دهان، انواع مختلف پلی ساکارید را هیدرولیز می کند.

ج( شیرۀ گوارشی تولید شده در کبد و لوزالمعده، توانایی خنثی کردن اسید معده را دارد.
د( آنزیم وارد شده به بخش کیسه مانند، نقش گوارشی دارد.

4  4 مورد 3  3 مورد  2  2 مورد   1  1 مورد  

چند مورد عبارت »در انسان، محصولی کبدی که سبب ……… می شود، قطعًا ………« را به درستی تکمیل می کند؟ 6
الف( ریز شدن چربی ها - حاوی لیپیدی مؤثر در تولید برخی هورمون ها می باشد.

ب( ذخیرۀ انرژی در بدن - تحت تأثیر برخی آنزیم ها در دهان نیز هیدرولیز می شود.
ج( کاهش احتمال رسوب کلسترول در سرخرگ ها - از دو گروه اصلی مولکول های زیستی تشکیل شده است.

د( کمک به خنثی کردن اسید معده - ابتدا وارد سیاهرگ فوق کبدی می شود.
4  4 مورد 3  2 مورد  2  1 مورد  1  3 مورد 

چند مورد عبارت »در انسان، بدون در نظر گرفتن رگ های خونی، فقط برخی الیه های جدار دوازدهه که ………« را به درستی تکمیل می کند؟ 7
الف( شبکۀ عصبی دارند، بافت ماهیچه ای نیز دیده می شود.
ب( در ساختار چین وجود دارند، در پرز نیز دیده می شوند.

ج( در پرز وجود دارند، در ریزپرز نیز دیده می شوند.
د( انواع مختلف رشتۀ پیوندی دارند، قسمتی از صفاق ایجاد می شود.

4  4 مورد 3  3 مورد  2  2 مورد  1  1 مورد 

کدام گزینه عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل می کند؟ »……… از نظر وظیفه، معادل بخشی از دستگاه گوارش در انسان است که ………« 8
1  کیسۀ بزرگ معده در گاو - محل اصلی ورود آنزیم های گوارشی متنوع می باشد.

2  بخش بین کیسه های معده و رودۀ ملخ - آنزیم های جداکنندۀ آمینواسید از پروتئین دارد.
3  محل ورود محصوالت کبدی پرندۀ دانه خوار - در چین های خود صفاق ندارد.

4  اتاقک الیه الیۀ معدۀ گوسفند - ابتدای آن در سمت راست شکم قرار دارد.

کل زیست دهم35آزمون

زمان پیشنهادی: 50تعداد سؤال: 50 
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کربن  9 نسبی  مقدار  نظر  از  را  ششی  تهویۀ  فرایند  دو  هوای  مقابل،  شکل  در  شده  داده  نشان  آزمایش  در 

دی اکسید بررسی می کنیم. چند مورد در رابطه با این آزمایش نادرست است؟ 
الف( هنگام دم از انتهای لولۀ بلند ظرف A و هنگام بازدم از انتهای لولۀ بلند ظرف B حباب خارج می شود. 

ب( تغییر رنگ ابتدا طی بازدم در ظرف B و با مرور زمان در ظرف A مشاهده می شود. 
ج( هنگام بازدم هوای ظرف A راهی برای خروج ندارد و هوای زیادی وارد این ظرف نمی شود. 

د( هنگام دم، مایع بر اثر مکش ایجاد شده وارد لولۀ بلند ظرف B می شود. 
2  2 مورد  1  1 مورد   

4  صفر مورد  3  3 مورد   

چند مورد عبارت »در بینی ……… نای ………« را در انسان به درستی تکمیل می کند؟ 10
الف( برخالف - هوای ورودی، توسط شبکۀ وسیعی از رگ ها که در ساختار الیۀ درونی آن وجود دارند، گرم می شود.

ب( همانند - یاخته های مژک دار در ابتدای آن به تولید مادۀ ضدمیکروبی می پردازند. 
ج( همانند - در هنگام بلع، با باال رفتن درپوش موجود در یک ابتدای آن، راه ورود مواد به آن ها مسدود می شود. 

د( برخالف - مژک های موجود در پوست نازک، مانعی در برابر ورود ناخالصی های هوا ایجاد می کند.
4  صفر مورد 3  3 مورد  2  2 مورد  1  1 مورد 

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟  11
CO2 دارد، ………« »اگر در گویچه های قرمز انسان، فعالیت پروتئینی با نقش ……… که توانایی اتصال به 

1  آنزیمی - خیلی زیاد شود، ممکن است سبب تغییر در ساختار برخی پروتئین ها شود. 
O2 در خون اختالل ایجاد می شود.  2  غیرآنزیمی - کاهش یابد، در بیشترین مقدار انتقال 

CO2 خللی ایجاد نمی شود.  3  آنزیمی - کاهش یابد، در مقدار اشباع هموگلوبین توسط 

4  غیرآنزیمی - زیاد شود، مقدار بیکربنات موجود در پالسما نیز افزایش می یابد. 

کدام گزینه از نظر درستی یا نادرستی مشابه جملۀ مقابل می باشد؟ »در انسان، نای و مری هم در خارج و هم در داخل قفسۀ سینه واقع شده  اند.« 12
1  در ساختار سطح درونی بینی، شبکه ای وسیع از رگ ها وجود دارد که هوای ورودی را گرم می کند. 

2  آنزیم ها و کیموس دوازدهه، سبب نابودی اغلب میکروب های به دام افتاده در ترشحات مخاطی نای می شوند. 
3  تبادل گازهای تنفسی بین یاخته های سنگ  فرشی مژک دار شش با خون فقط به صورت محلول در آب صورت می گیرد. 

4  در نای همانند نایژه ها، گروهی از یاخته های ترشحی، الیه ای دفاعی با ضخامت متفاوت ایجاد می کنند. 

چند مورد عبارت مقابل را به طور مناسب کامل می کند؟ »در انسان، به  منظور انجام بخشی از تهویۀ ششی که ………، ماهیچه )های( ………« 13
الف( ویژگی کشسانی شش ها در آن نقش مهمی دارد - ذوزنقه ای ناحیۀ گردن به انقباض درمی آیند. 

ب( فقط سبب ماندن هوای باقی مانده در حبابک شش ها می شود - واقع در باال و پایین دیافراگم به انقباض درمی آیند. 
ج( فشار هوای درون شش ها به کمترین حالت می رسد - بین دنده ای متنوعی به استراحت درمی آیند. 

د( هر ماهیچۀ بین دنده ای در حال استراحت است - زیر دیافراگم به تنفس کمک نمی کنند. 
4  4 مورد 3  3 مورد  2  2 مورد  1  1 مورد 

چند مورد از عبارت های زیر نادرست می باشد؟  14
الف( حلزون ها همانند سایر بی مهرگان خشکی زی، از شش برای تنفس استفاده می کنند.

ب( سازوکار تهویه ای در بیشتر انواع مهره داران، سبب جریان پیوسته هوای تازه در مجاورت سطح تنفسی می شود.
ج( هنگامی که بینی قورباغه بسته می شود، دهان برخالف حلق و شش ها، حجم هوای کمی پیدا می کند.

د( پمپ فشار مثبت سبب ورود هوا به شِش باز شدۀ قورباغه می شود.
4  1 مورد 3  2 مورد  2  4 مورد  1  3 مورد  

کدام گزینه عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ »در بین رگ های خونی که در باالی قلب گوسفند قابل مشاهده هستند، هر رگی که ………« 15
1  در نبود خون نیز دیوارۀ آن باز می ماند، مسئول ورود خون می باشد.

2  مسئول تبادل مواد با یاخته های قلبی است، فقط از یک ردیف یاختۀ سنگ فرشی تشکیل شده است.
3  خون حاوی اکسیژن را به سمت یاخته های قلب می رساند، از زیر دریچۀ سینی ایجاد شده است.

4  سوند شیاردار از دهانۀ آن به بطن راست وارد می شود، حاوی خون تیره می باشد.

چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟  16
»هر دریچۀ قلبی که در هنگام به ……… درآمدن بطن ها، مانع برگشتن خون به حفراتی در قلب می شود، قطعًا ………«

ب( استراحت - در ابتدای سرخرگ ها قرار گرفته است. الف( انقباض - از سه قسمت مجزا ایجاد شده است. 
د( استراحت - صدای واضح و کوتاه تر از صدای دوم را ایجاد می کند. ج( انقباض - از دو قطعه آویخته شده است. 

4  4 مورد 3  3 مورد  2  2 مورد  1  1 مورد 
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کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟ 17
»به طور معمول در مرحله ای از کار قلب انسان که 0/3 ثانیه طول می کشد ……… هر مرحله ای که دریچه های ……… هستند ………« 

2  برخالف - دهلیزی بطنی بسته - قطر آئورت به حداکثر خود می رسد. 1  همانند - سینی بسته - دو حفرۀ قلب در حال استراحت می باشند. 
4  همانند - سینی باز - حفرات کوچک قلب در حال پرخون شدن هستند. 3  برخالف - دهلیزی بطنی باز - صدایی در قلب سالم شنیده نمی شود. 

کدام گزینه عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ »در منحنی روبه رو، در شروع ثبت )الف( برخالف ………«  18
1  )ج(، دریچه های بین دهلیزها و بطن ها باز می باشند.

2  )ب(، صدایی در قلب عادی شنیده نمی شود.
3  )ج(، مانعی برای ورود خون به بطن ها وجود ندارد.

4  )ب(، مقدار خون درون حفرات دهلیزی کاهش می یابد.

کدام گزینه عبارت »در هنگام دم با ……… زیاد می شود.« را به نادرستی تکمیل می کند؟ 19
1  انقباض ماهیچه های اسکلتی، اختالف فشار در سیاهرگ قفسۀ سینه با شکم

2  مسطح شدن دیافراگم، فشار خون در سیاهرگ های قفسۀ سینه 
3  افزایش مکش سیاهرگ قفسۀ سینه، فشار منفی در قفسۀ سینه
4  انقباض ماهیچه های گردنی، مقدار هوای ورودی به حبابک ها

بخشی از بدن یک فرد بالغ که توسط مویرگ های دارای حفرۀ بین یاخته ای خون رسانی می شود و تعدادی از یاخته های آن با تولید هورمون می توانند  20
سبب تنظیم تولید گویچۀ قرمز شوند، در چند مورد زیر فاقد نقش است؟ 

ب( ذخیرۀ آهن و برخی ویتامین ها الف( تولید یاخته هایی بزرگ که منشأ گرده های خونی هستند. 
د( تخریب گویچه های قرمز به عنوان یک اندام لنفی ج( تولید یاخته هایی با هستۀ دوقسمتی و سیتوپالسم دانه دار 

4  4 مورد 3  3 مورد   2  2 مورد   1  1 مورد  

کدام گزینه عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ »در یک فرد بالغ و سالم، ………« 21
1  در تولید هر یاختۀ دارای سیتوپالسم دانه دار خون، فقط یک نوع یاختۀ بنیادی مغز استخوان مؤثر است.

2  برخی از اندام های دستگاه لنفاوی، توانایی هم تولید و هم تخریب گویچه های قرمز را دارند.
3  کوچک ترین اجزای بخش یاخته ای خون، دارای یک دانه با ترکیبات فعال متنوع می باشد.

4  هر ویتامین مؤثر در تولید گویچۀ قرمز همانند آهن در غذاهای جانوری و گیاهی وجود دارد.

چند مورد زیر دربارۀ گردش مواد در مهره داران صحیح می باشد؟ 22
الف( در نوزاد قورباغه، خون خارج شده از آبشش ها، ابتدا به اندام ها رفته و سپس وارد قلب می شود.

ب( در نوزاد کروکودیل ها، خون خارج شده از دهلیز راست، طی یک تلمبه کم فشار از قلب خارج می شود.
ج( در ماهی های بالغ، خون وارد شده به قلب، ابتدا برای تبادل گازها از طریق سینوس سرخرگی خارج می شود.

د( در قورباغۀ بالغ، رگ خارج شده از بطن راست، ابتدا دو شاخه شده و به سمت پوست و شش می رود.
4  4 مورد 3  3 مورد  2  2 مورد  1  1 مورد 

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟  23
»در بدن یک زن سالم، کلیه ای که به تخمدان سمت خود نسبت به کلیۀ دیگر در این فاصله ……… است، ………«

2  دورتر - در سمت کولون پایین رو قرار دارد.  1  نزدیک تر - به اندام تولید صفرا اتصال ندارد.  
4  دورتر - به برخی استخوان های ستون مهره ها متصل است.  3  نزدیک تر - توسط دنده ای متصل به جناغ محافظت می شود. 

کدام گزینه عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل می کند؟ »هر هرمی از کلیه که به میزنای ……… از سرخرگ کلیوی می باشد، قطعًا ………« 24
2  دورتر - واجد بخش های لوله ای گردیزه می باشد.  1  نزدیک تر - درون خود انشعابات اولیه ای از سرخرگ کلیه را ندارد.  

4  دورتر - از سایر هرم ها به غدۀ فوق کلیه نزدیک تر است. 3  نزدیک تر - توسط بخشی از یک یا دو دنده محافظت می شود.  

چند مورد عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ »افرادی که به بیماری سلیاک مبتال هستند، ………« 25
الف( داخلی ترین بخش چین های حلقوی دائمی در لولۀ گوارش آن ها در معرض خطر قرار می گیرد. 

ب( در جذب بسیاری از مواد مغذی خود در معده مشکل دارند. 
ج( در حقیقت به انواع پروتئین های درون واکوئولی برخی گیاهان واکنش نشان داده اند. 

د( باید از نوعی مواد گیاهی استفاده کنند که قباًل تحت تأثیر پروتئاز خاصی قرار گرفته باشند. 
4  4 مورد 3  3 مورد  2  2 مورد  1  1 مورد 

چند مورد عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل می کند؟ »در گیاهان، اندامک ……… برخالف اندامک ……… دارای ………« 26
الف( محل انجام فتوسنتز - ذخیرۀ مواد - ترکیبات رنگی می باشد.

ب( محل ذخیرۀ نشاسته - دارای سبزینه و کاروتنوئید- پاداکسنده نمی باشد.
ج( حاوی سبزینۀ فراوان - محل تولید گلوتن - نقش در رنگدهی به برخی میوه ها می باشد.

د( حاوی تجمع آنتوسیانین - هر دیسۀ فاقد کاروتنوئید - مادۀ پاداکسنده متنوع می باشد.
4  4 مورد 3  3 مورد  2  2 مورد  1  1 مورد 



کدام گزینه در مورد ویژگی سامانه های بافتی مختلف در ساقۀ جوان علفی زنبق نادرست می باشد؟ 427
1  رایج ترین بافت سامانۀ زمینه ای در سامانۀ ترابری مواد آن نیز دیده می شود.

2  در سامانۀ پوششی آن برخالف سایر سامانه ها، یاخته های کوتاه الن دار چوبی شده، وجود ندارد.
3  برخالف گیاهان آبزی، در سامانۀ زمینه ای خود دارای فضای بین یاخته ای پر از هوا می باشد.

4  در زیر روپوست آن دو سامانۀ دارای یاخته های استحکامی چوبی وجود دارد.

»در اغلب گیاهان اندامی به طور ویژه وظیفۀ جذب مواد مغذی را به عهده دارد.« در مورد این اندام کدام گزینه صحیح است؟  28
1  در دولپه ای های علفی، آوندهای چوبی و آبکش آن ها به صورت دسته روی هم قرار گرفته اند. 

2  در تک لپه ای ها، تعداد آوندهای بیشتری با اندازۀ کوچک در دوایر محیطی خود دارند. 
3  در تک لپه ای ها، همانند ساقۀ خود واجد پوست مشخص می باشند. 

4  در صورت داشتن رشد پسین، کامبیوم آوندی آن ابتدا به صورت ستاره ای تشکیل می شود. 

چند مورد عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ »هر باکتری که طی ………« 29
الف( همزیستی میکوریزا، مواد معدنی وارد گیاه می کند، توانایی ذخیرۀ گلیکوژن دارد.
N2 دارد.  ب( همزیستی نیاز نیتروژنی سویا را برطرف می کند،  توانایی تولید نیترات از 

ج( فتوسنتز خود، توانایی همزیستی با آزوال دارد،  به تثبیت نیتروژن نیز می پردازد. 
N2 محیط را کم می کند.  د( تولید آمونیوم، از مواد آلی استفاده می کند، مقدار 

4  4 مورد 3  3 مورد   2  2 مورد   1  1 مورد  

چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟  30
»در بین عوامل محیطی مؤثر در تنظیم خروج بخار آب از روزنه های هوایی گیاهان، عواملی که ……… آن ها سبب افزایش تعرق می شود، ………«

الف( کاهش شدید - در ایجاد تعریق نقش مثبت دارند. 
ب( افزایش شدید - در فتوسنتز نیز مؤثرند. 

ج( افزایش در حد معین - در تنظیم مقدار سبزدیسه های برخی گیاهان نقش دارند. 
د( کاهش در حد معین - در انسان به همراه آمونیاک در تولید اوره نقش دارند. 

4  4 مورد 3  3 مورد   2  2 مورد   1  1 مورد  
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آز موارد )الف(، )ج( و )د( نادرست هستند. 11 13

الف نادرس�ت اس�ت.تمام ش�اخه های علوم تجربی مانند فیزیک، شیمی و زیست بر اساس مشاهده ش�کل گرفته اند اما بررسی فرایندهای زیستی فقط 
ب درست است. پژوهشگران علوم تجربی نمی توانند دربارۀ خوبی و بدی، زشتی و زیبایی یک پدیده اظهار نظر کنند )چندبار تکرار  در زیست شناسی صورت می گیرد. | 
ج نادرست است. هر شاخه ای از علم تجربی، محدودیت هایی دارد و نمی تواند به همۀ پرسش های ما پاسخ دهد و از حل برخی مسائل بشری ناتوان است  کردیم!(. | 
د نادرست است. توجه  )این ویژگی، فقط مخصوص زیرمجموعه های علم زیست شناس��ی نمی باش��د و دیگر شاخه های علوم تجربی مانند شیمی هم این گونه اند(. | 

شود که برخی محققین شاخه زیست شناسی به جایگزینی سوخت زیستی به جای سوخت فسیلی می پردازند )نه برعکس آن(.
سطحی که اولین بار چند جمعیت مختلف در آن بررسی می شود، اجمتاع است که در سطح بعد از آن، بوم سازگان بررسی می گردد.21 14

گزینۀ )1(: منظور بخش اول، تشکیل ابفت ها است که در این سطح، هنوز اندام تشکیل نشده است )از طرفی برخی جانداران پریاخته ای مثل قارچ ها 
اندام مش��خص و متمایز ندارند(. / گزینۀ )2(: اولین بار بررس�ی عوامل غیرزنده، در س�طح بوم س��ازگان صورت می گیرد که تعامل جمعیت های مختلف نیز در آن بررس�ی 
می گردد. )بوم س��ازاگن یک اجتماع و به عبارتی چند جمعیت دارد.( / گزینۀ )3(: در س�طح دس��تگاه، بین اندام های مختلف ارتباط برقرار می شود که در مرحلۂ بعد از آن، یک 

جاندار )فرد( تشکیل می شود.

س�طح داخلی حفره ها و مجاری بدن را، بافت پوش��ی می پوش�اند، این بافت همواره به غشای پایه متصل است و در زیر این بافت در لولۀ گوارش، بافت پیوندی 31 11
سست قرار می گیرد که آن هم به غشای پایه متصل خواهد بود.

گزینۀ )2(: هیچ یک از یاخته های بافت پوشش�ی، پیوندی و عصبی، چندهس�ته ای نیس�تند )به علت قید »برخالف« نادرس��ت است(. / گزینۀ )3(: بافت 
پوششی مسئول ارتباط بافت ها به هم نیست. این موضوع توسط بافت پیوندی )به خصوص سست( صورت می گیرد. / گزینۀ )4(: عبارت درون این گزینه به بافت پوششی 

اشاره دارد که نمی توانیم بگوییم: بافت پوششی برخالف بافت پوششی!
به کلمۀ »معدین« در متن سؤال دقت کنید! گزینۀ )4( درست است چون  منظور ایجاد محیط اسیدی در معده است که توسط یاخته های کناری که اسید معدنی 41 14

کلریدریک ترشح می کنند رخ می دهد )این یاخته ها، اصلی یا آنزیم ساز نیستند(. 
گزینۀ )1(: منظور اس�ید معده )HCl( اس�ت که با اس�یدی کردن محیط و فعال کردن پپس�ین، در تجزیۀ  پروتئین ها نقش دارد. این ماده از غدد ترش�ح 
می ش�ود )نه حفرات(. / گزینۀ )2(: قلیایی ش�دن مادۀ مخاطی معده توس�ط بیکربنات رخ می دهد ولی یاخته های کناری که فاکتور داخلی را ترش�ح می کنند، بیکربنات ترش�ح 
نمی کنند )آن ها اسیدسازند!(. / گزینۀ )3(: مادۀ مؤثر در جذب این ویتامین، در روده، فاکتور داخلی است که یک مادۀ آیل می باشد )نه معدنی( که مدنظر سؤال است. 

موارد )الف( و )ج( نادرست هستند. 51 12
الف نادرس�ت اس�ت. تمام پروتئازهایی که در دوازدهه فعال هس�تند، در پانکراس یا خود روده ساخته ش�ده اند. این آنزیم ها همگی، توانایی جدا کردن 
ب درس�ت اس�ت. آمیالز بزاق تنها بر روی نشاس��ته تأثیر دارد )مثالً نقش��ی در هیدرولیز س��لولز و  آمینواس��ید از پلی پپتیدها را دارند )هیدرولیز نهایی انجام می دهند!(. | 

د درست است. به طور مثال  ج نادرست است. هم صفرا و هم شیرۀ لوزالمعده، بیکربنات دارند که خاصیت اسیدی کیموس را از بین می برد. |  لگیکوژن ندارد(. | 
آنزیم لیزوزیمکه به فضای معده وارد می شود، نقش دفاعی دارد و در گوارش به کار نمی آید. 

موارد )الف( و )ج( صحیح هستند. 61 13
الف درس�ت اس�ت. در س�اختار صف�را، کلس��رول وج�ود دارد که در فصل قب�ل آموختید که ای�ن لیپید در تولی�د انواع��ی از هورمون ها نق�ش دارد. | 
ب نادرس�ت اس�ت. گلیکوژن قند ذخیره کنندۀ انرژی در کبد می باش�د ولی در دهان، آنزیم آمیالز برای تجزیه نشاس�ته می باشد )انسان به تولید نشاسته نمی پردازد(. | 
د نادرست است. صفرا،  ج درس�ت اس�ت. HDL منظور این عبارت اس�ت که از دو گروه اصلی مولکول های زیس�تی یعنی پروتئین و لیپید تش�کیل شده اس�ت. | 
محصولی قلیایی اس�ت که توس�ط کبد س�اخته شده و بیکربنات دارد. از طرفی صفرا به خنثی کردن کیموس اس�یدی معده که وارد دوازدهه  می شود، می پردازد ولی دقت 
کنید که صفرا هیچ گاه وارد خون یا هیچ رگی نمی شود و از راه مجاری صفراوی کبد به یک مجرای مشترک وارد شده و سپس در کیسه صفرا ذخیره می شود تا در نهایت از 

راه مجرای مشترک با لوزالمعده به دوازدهه بریزد. 
13 م�وارد )ال�ف(، )ب( و )د( صحی�ح هس�تند. به کلمۀ برخی در تس�ت خیلی دقت کنی�د! )به طور لکی رگ های خون��ی در همه جا وجود دارند و جزء س��اختار بافتی 71

اندام های دیگر به حساب نمی آیند(.

ب درس�ت  الف درس�ت اس�ت. در الیۀ ماهیچه ای و زیرمخاط، ش�بکۀ عصبی وجود دارد ولی در س�اختار زیرمخاط، بافت ماهیچه ای وجود ندارد. | 
ج نادرست است. در پرز فقط الیۀ مخاطی وجود دارد  است. در ساختار چین حلقوی روده، مخاط و زیرمخاط وجود دارند که الیۀ مخاطی، پرز را نیز تشکیل می دهد. | 
که غش�ای یاخته های پوشش�ی آن در س�مت فضای رودۀ باریک، چین خوردگی هایی میکروسکوپی دارند که ریزپرز نامیده می ش�وند )در ریزپرز قرار نیست بافتی یا الیه ای 
د درس�ت است. همۀ الیه های دیوارۀ لولۀ گوارش دارای بافت پیوندی سس��ت با رشته های پیوندی متنوع هستند ولی فقط  دیده ش��ود. ریزپرز غش��ای یاخته است(. | 

الیۀ بیرونی، بخشی از صفاق می باشد. 
س�یرابی )کیس��ۀ بزرگ معدۀ اگو( از نظر توانایی تجزیۀ س�لولز توسط میکروب ها، مانند رودۀ بزرگ در انس�ان است ولی محل اصلی ورود آنزیم های متنوع گوارش 81 11

غذای انسان، رودۀ باریک می باشد.
گزینۀ )2(: معدۀ ملخ مدنظر قسمت اول است ولی چون سؤال از نظر وظیفه حرف زده است پس معادل رودۀ باریک انسان برای جذب غذا می باشد. در 
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رودۀ باریک نیز خواندیم که آمینواسیدها از پروتئین ها جدا می شوند. / گزینۀ )3(: محل ورود محصوالت کبدی در پرندۀ دانه خوار، رودۀ باریک است. در انسان، چین های 2
حلقوی روده نیز به سمت داخل روده هستند و چون هر چین فقط الیه های مخاطی و زیرمخاطی دارد، فاقد الیۀ بیرونی و در نتیجه صفاق می باشد. / گزینۀ )4(: هزارال به 

علت جذب آب از نظر وظیفه، معادل رودۂ بزرگ در انسان است که ابتدای آن رودۀ کور در سمت راست شکم قرار دارد.
همۀ موارد صحیح هستند.91 14

الف هن�گام دم از انتهای لولۀ بلن�د داخل ظرف A و هنگام بازدم از انتهای لولۀ بلند داخل ظرف B حباب 
CO2 آن زیاد می شود. البته با گذشت زمان  ب تغییر رنگ ابتدا در ظرف B مشاهده می شود و طی بازدم  خارج می شود. | 
ج هن�گام بازدم، هوای خارج از طریق لولۀ بلن�د ظرف A وارد این ظرف  تغیی�ر رنگ در ظرف A نیز مش�اهده می ش�ود. | 
می شود و هوای ظرف A راهی برای خروج ندارد، پس هوای زیادی وارد این ظرف نمی شود. در حالی که هوا از طریق لولۀ بلند 
د انتهای لولۀ بلند متصل به لولۀ مرکزی  وارد مایع ظرف B شده و در نهایت به وسیلۀ لولۀ کوتاه ظرف B خارج می شود. | 
داخل مایع ظرف B قرار دارد. بنابراین هنگام دم مایع بر اثر مکش ایجاد شده وارد این لوله می شود و هوا از لولۀ کوتاه متصل 

به لولۀ مرکزی وارد ظرف B می شود.
همۀ موارد جمله را به نادرستی تکمیل می کنند. 101 14

الف ش�بکۀ وس�یعی از رگ های مورد نظر در بینی در س�اختار نزدیک بخش درونی یا مخاط آن قرار دارد )بسیار نزدیک به سطح درونی آن می باشد(. | 
د پوست نازک در ابتدای  ج درپوش ابتدای حنجره )اپی لگوت( در هنگام بلع پایین می آید. |  ب در ابتدای بینی پوست نازک مودار قرار دارد )نه مخاط مژک دار(. | 

بینی مژک ندارد )موهای نازک دارد(. 
CO2 نقش دارد. یکی هموگلوبین که نقش آنزیمی در این کار ندارد و دیگری آنزیم کربنیک انیدراز! در گزینۀ )4( باید 111 دو نوع پروتئین گویچۀ قرمز در انتقال  14

CO2 در خون است.  دقت کنید که نوعی آنزیم به نام کربنیک انیدراز سبب تولید بیکربنات می شود که بیشترین مقدار حمل  
 pH ،داشته و چون کربنیک اسید تولید می کند CO2 گزینۀ )1(: درس�ت اس�ت. کربنیک انیدراز در گویچۀ قرمز فعالیت آنزیمی دارد و توانایی اتصال به 

خون را پایین می آورد. این کار می تواند در ساختار و عملکرد برخی پروتئین ها اختالل ایجاد کند. / گزینۀ )2(:درست است. پروتئین هموگلوبین مورد نظر است )که آنزیم 
O2 نیز اختالل ایجاد می شود. / گزینۀ )3(:درست است. کربنیک  نیست(. این پروتئین در حمل اکسیژن بیشترین نقش را دارد پس اگر فعالیت آن کاهش یابد، در حمل 

CO2 به هموگلوبین ندارد.  انیدراز منظور است که اگر کاهش یابد، ربطی به اتصال 

عب�ارت م�ورد نظر صحیح اس�ت چون هم ن�ای و هم م�ری در ناحیۀ گردن 121 14
و قفس�ۀ س�ینه قرار گرفته اند. از طرفی عبارت گزینۀ )4( نیز صحیح اس�ت چون الیۀ 
مخاطی نای و نایژه ماده ای دفاعی ترش�ح می کنند که ضخامت متفاوت دارند )هم در 

شلک نای در گفتار 1 واضح است و هم این عبارت سؤال کنکور 99 بوده است(.

گزینۀ )1(:نادرست است. شبکه ای وسیع از رگ های خونی که به سطح 
درون�ی بین�ی نزدیک اس�ت هوای ورودی را گرم می کند )این ش��بکه در س��اختار بخش 
درونی بینی نمی باش��د(. / گزینۀ )2(: نادرست است. آنزیم ها و کیموس دوازدهه در از 

بین بردن میکروب ها تقریبًا نقش ندارند بلکه اس�ید معده در حذف آن ها نقش دارد. / گزینۀ )3(:نادرس�ت اس�ت. یاخته های سنگ فرشی درون حبابک های شش، مژک دار 
نیستند. 

موارد )ب( و )د( صحیح هستند. 131 12
الف نادرست است. در بازدم عادی ویژگی کشسانی نقش مهمی دارد ولی ماهیچۀ ذوزنقه ای در گردن هستند و انقباض آن ها ممکن است در دم عمیق 
ب درست اس�ت. در بازدم عمیق ماهیچه های بین دنده ای داخلی  نقش داش�ته باش�د )البته این ماهیچه ها در پش��ت گردن هس��تند و در تنفس نقش مهمی ندارند(. | 
ج نادرست است. در  )باالی دیافراگم( و شکمی )زیر دیافراگم( منقبض می شوند. در انتهای این عمل فقط هوای باقی مانده در بخش مبادله ای شش ها وجود دارد. | 
حالت دم که فش�ار قفس�ۀ سینه به حالت کم درمی آید فقط ماهیچه های بین دنده ای داخلی در حال استراحت هستند )از طرفی دقت کنید که ماهیچه های بین دنده ای 
د درست است. در بازدم عادی، ماهیچه های تنفسی همگی در حال استراحت بوده و در زیر دیافراگم  داخلی و خارجی در هیچ زمان با هم به انقباض درنمی آیند(. | 

نیز ماهیچۀ شکمی به انقباض درنمی آید و در تنفس کارایی ندارد.
موارد )الف(، )ج( و )د( نادرست می باشند. 141 11

الف نادرست است. برخی جانوران خشکی زی بی مهره )مثل 
ب درست است. خط کتاب  حش��رات(، تنفس نایدیسی دارند )نه ششی!!(. | 
درس�ی در تعریف س�ازوکار تهویه ای در مورد مهره داران ش�ش دار می باش�د که 
ج نادرست است.  بیشتر انواع آن ها )به جز ماهی ها( دارای شش می باشند. | 

قورباغه با بینی باز، دهان و حلق خود را پر هوا کرده و با بستن بینی، هوای دهان و حلق خالی شده و هوا را به سمت شش ها هدایت می کند )حلق قورباغه، مثل دهان پر 
د نادرس�ت اس�ت. در پمپ فشار مثبت، دقت کنید که شش ها با فشار هوای ورودی به آن ها باز می شوند نه اینکه همانند مکش فشار منفی، اول  یا خالی می ش��ود(. | 

شش ها باز شوند و سپس هوا وارد آن ها شود )باز شدن اولیه شش ها در پمپ فشار منفی است(.
بطن راست محل خروج خون تیره است و از طریق بزرگ سیاهرگ ها و سیاهرگ اکلیلی و سرخرگ ششی می توان به بطن راست رسید )از طریق سیاهرگ ها ابتدا 151 14

به دهلیز ولی نهایتاً به بطن می رسیم(. تمام این رگ ها خون تیره دارند.

C

C

C

C

C

C

B



3

یس
و 

پ 
ج 

م
ن 

مو
آز

گزینۀ )1(: س�رخرگ ها در نبود خون نیز دهانۀ باز دارند که مس�ئول خارج کردن خون از قلب هس�تند. )البته س��رخرگ کرونر خون را به قلب می رس��اند.( / 
گزینۀ )2(: تبادل همواره توسط مویرگ ها انجام می شود که یک الیه بافت پوششی دارند. / گزینۀ )3(: سرخرگ های اکلیلی از سرخرگ آئورت منشأ می گیرند )البته از باالی دریچۀ 

سینی(. 

دریچه های دهلیزی - بطنی، مانع بازگش�ت خون به دهلیزها در هنگام انقباض بطن ها می ش�وند و دریچه های س�ینی هم مانع برگش�ت خون به بطن ها، پس از 161 11
انقباض و در زمان استراحت ماهیچۀ بطن ها می شوند.

ب درس�ت است. همان طور که اشاره ش�د در استراحت بطن ها خون  الف نادرس�ت اس�ت. دریچۀ بین بطن و دهلیز چپ، از نوع دولختی اس�ت. | 
د نادرست  ج نادرست است. دریچۀ بین بطن راست و دهلیز راست سه لختی است. |  سرخرگ ها به حفرات قلب برنمی گردند چون دریچه های سینی بسته اند. | 

است. بسته شدن دریچه های سینی، موجب ایجاد صدای دوم می شود که خود این صدا واضح تر و کوتاه تر است.
در انقباض بطن ها دریچه های سینی ابتدای سرخرگ ها نیز باز هستند )یعنی هر دو بخش درمورد مرحلۀ انقباض بطن ها می گویند( در این زمان دهلیزها در حال 171 14

خون گیری و پر شدن از خون می باشند )البته توجه داشته باشید که در مواقعی که بین دو چیز اکمالً یکسان، قید برخالف می آید، آن عبارت نمی تواند درست باشد(. 
گزینۀ )1(: دریچه های س�ینی در زمان اس�تراحت بطن ها بس�ته اند که در قسمت استراحت عمومی همۂ حفرات در حال استراحت هستند نه فقط دو حفره. 
/ گزینۀ )2(: دریچه های دهلیزی - بطنی در همان زمان انقباض بطن ها بسته هستند و طبیعتًا نمی توان گفت، در انقباض بطن ها برخالف انقباض بطن ها … / گزینۀ )3(: 

در مرحلۀ انقباض بطن ها صدای اول قلب شنیده می شود. 
)الف(: شروع موج P، )ج(: تقریبًا لحظۀ شروع QRS و )ب(: کمی جلوتر از نقطۀ آغاز ثبت موج T است. کمی پس از ثبت موج P )الف(، دهلیزها شروع به 181 14

انقباض می کنند مقدار خون آن ها کم می شود در صورتی که )ب( زمان انقباض بطن ها است و طی آن حفرات دهلیزی پر خون می شوند. 
گزینۀ )1(: در لحظۀ )الف( همانند )ج( این دریچه ها باز هس�تند. / گزینۀ )2(: در ثبت )الف( و )ب( صدایی در قلب افراد س�الم ش�نیده نمی شود. / گزینۀ 

)3(: در )ج( هم مانند )الف( هم مانعی برای ورود خون به بطن ها وجود ندارد چرا که هنوز مرحلۀ انقباض بطن ها شروع نشده و دریچه های دهلیزی - بطنی بسته نشده اند. 

با مسطح شدن دیافراگم در حین دم، فشار از روی سیاهرگ های نزدیک قلب در قفسۀ سینه برداشته می شود، یعنی فشار درون آن ها کاهش می یابد. در این حالت 191 12
فشار به سیاهرگ شکمی زیاد می شود.

گزینۀ )1(: درست است. در هنگام دم با انقباض دیافراگم )ماهیچۀ اسلکتی( فشار از روی سیاهرگ های درون قفسۀ سینه برداشته می شود و همین موضوع 
باعث افزایش اختالف فش�ار بین س�یاهرگ های ش�کم و قفس�ۀ سینه ش�ده و باعث جاری شدن بیشتر خون در س�یاهرگ ها به سمت قلب می ش�ود.  / گزینۀ )3(: درست 
است. در هنگام دم، درون قفسۀ سینه فشار منیف ایجاد شده و باعث جریان هوا از بیرون به شش ها می شود همچنین در هنگام دم فشار از روی سیاهرگ های قفسۀ سینه 
)اطراف قلب( برداش�ته ش�ده و فش��ار مکی درون آن ها افزایش می یابد. / گزینۀ )4(: درست است. در هنگام دم عمیق، انقباض ماهیچه های گردنی باعث افزایش ورود 

هوا به شش ها می شود. 
منظور کبد است که دارای مویرگ های انپیوسته با توانایی تولید هورمون اریروپویتین است. این اندام مهم، فاقد نقش های بیان شده در موارد )الف(، )ج( و )د( است.201 13

ب )دارا است( کبد  الف )فاقد است( کبد در دوران جنینی در تولید یاخته های خونی نقش دارد اما در روی سؤال فرد ابلغ در نظر گرفته شده است. | 
ج )فاقد است( منظور تولید بازوفیل یا ائوزینوفیل است که همان طور که در مورد )الف( بیان شد، این قابلیت را ندارد.  توانایی ذخیرۀ آهن و برخی ویتامین ها را دارد. | 

د )فاقد است( کبد در تخریب گویچه های قرمز نقش دارد اما جزء اندام های لنیف محسوب نمی شود.  |
تمام یاخته های دارای سیتوپالسم دانه دار خون توسط یاختۀ بنیادی میلوئیدی تولید می شوند )نوتروفیل، ائوزینوفیل، بازوفیل(. 211 11

گزینۀ )2(: نادرس�ت اس�ت. در انسان ابلغ، مغز اس�تخوان به تولید گویچه های قرمز و کبد و طحال به تخریب گویچه های قرمز می پردازند و هیچ اندامی 
توانایی انجام هر دو مورد را ندارد )اگر به جای »و«، »یا« بود، صحیح می شد(. / گزینۀ )3(: نادرست است. گرده ها کوچک ترین اجزای بخش یاخته ای خون هستند 
و درون هریک از آن ها دانه های کوچک پر از ترکیبات فعال وجود دارد )نه یک دانه،به لکمات جمع و مفرد متن کتاب دقت کنید(. / گزینۀ )4(: نادرست است. فولیک اسید که 

B12 فقط در غذاهای جانوری وجود دارد. نوعی ویتامین از خانواده B است، همانند آهن در غذاهای جانوری و گیاهی وجود دارد، اما ویتامین 
موارد )الف( و )ب( صحیح هستند. 221 12

الف درس�ت اس�ت. نوزاد قورباغه گردش خون س�اده دارد که در این نوع گردش خون، خون پراکسیژن خارج ش�ده از بطن ها، ابتدا به اندام ها می رود 
ب درس�ت اس�ت. در نوزاد کروکودیل که گردش خون مضاعف به همراه بطن های کاماًل جدا از هم دارد،  و پس از اکسیژن رس�انی به بافت ها، به قلب باز می گردد. | 
خون خارج ش�ده از دهلیز راس�ت به بطن راس�ت رفته و سپس برای تبادالت گازی با تلمبۀ کم فش�ار، از قلب خارج می شود )توجه داشته باشید که نوزاد کروکودیل، در سامانۀ 
ج نادرس�ت اس�ت. در ماهی ها همواره خون برای تبادل گازی، از طریق مخروط س�رخرگی )نه س��ینوس سرخرگی(  گردش خون خود، تفاوتی با حالت بالغ خود ندارد(. | 

د نادرست است. در قورباغۀ بالغ، فقط یک بطن وجود دارد و بطن راست بی معنی است. خارج می شود. | 
کلیۀ راس�ت، پایین تر از کلیۀ چپ اس�ت. به همین دلیل فاصلۀ آن تا تخمدان س�مت خود نس�بت به این فاصله در سمت چپ بدن نزدیک تر می باشد. از طرفی 231 12

کلیۀ چپ و کولون پایین رو، هر دو در سمت چپ بدن قرار دارند. 
گزینۀ )1(: صفرا در کبد تولید می ش�ود و کلیۀ راس�ت نیز در تماس با کبد می باش�د. / گزینۀ )3(: کلیۀ راس�ت توس�ط آخرین دندۀ قفس�ۀ سینه محافظت 

می شود که این دنده از جلو به جناغ اتصال ندارد. / گزینۀ )4(: کلیه ها به استخوان های ستون مهره ها اتصال ندارند. 
هرم هایی که در بخش باالیی کلیه قرار دارند، به سرخرگ و هرم هایی که در بخش پایینی کلیه قرار دارند، به سیاهرگ و میزنای نزدیک تر هستند. دقت کنید که 241 13

بخش های پایینی کلیه ها توسط دنده ها محافظت نمی شوند. 
گزینۀ )1(: درون هرم ها، انش�عابات اصلی و نخس�تین س�رخرگ کلیه وجود ندارد و این انش�عابات، از فواصل بین هرم ها عبور می کنند. / گزینۀ )2(: در 
هرم های کلیه، بخش�ی از لولۀ هنله وجود دارد. / گزینۀ )4(: هرم های باالیی کلیه به س�رخرگ کلیه نزدیک تر از میزنای هس�تند. این هرم ها چون باالتر قرار دارند پس به 

غدۀ فوق کلیه نیز همان طور که از نامش پیداست نزدیک تر می باشند چون در باالی کلیه قرار دارد.
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موارد )الف( و )د( عبارت را به درستی تکمیل می کنند. )این تست ترکیبی با فصل )2( می باشد، پس ببینید عزیزان من! حتی می توان سؤال گیاهی را 4251 12
با جانوری مخلوط کرد، پس دیگر اماکن گزینش یک فصل و مستقل ناگه کردن به آن وجود ندارد و نباید فکر حذف یک فصل در زیست شناسی برای کنکور به ذهنتان 

خطور کند(.

الف درست است. در بیماری سلیاک بر اثر پروتئین گلوتن، یاخته های پوششی روده تخریب می شوند و ریزپرزها و حتی پرزها )داخلی  ترین بخش چین ها( 
 از بی�ن می رون�د )حتم��اً از فص��ل )2( ب��ه یاد دارید که پرز روده از مخاط اس��ت ولی چین آن از مخاط و زیرمخاط تش��کیل ش��ده اس��ت. اگر هم ب��ه یاد نداری خب ب��رو دوره کن!(. | 
ب نادرس�ت اس�ت. در این بیماری س�طح جذب مواد کاهش ش�دیدی پیدا می کند و بس��یاری از مواد مغذی مورد نیاز بدن  از راه رودۂ ابریک  )نه معده( جذب نمی شوند. | 
د درست است. این افراد باید از مواد  ج نادرست است. افراد مبتال به سلیاک فقط به پروتئین گلوتن از میان پروتئین های متنوع درون واکوئول حساسیت دارند. | 

بدون گلوتن استفاده کنند، پس باید از مواد گیاهی که تحت تأثیر پروتئاز تجزیه کنندۀ گلوتن قرار گرفته اند استفاده کنند.
فقط مورد )الف( عبارت را به نادرستی تکمیل می کند. 261 11

ب درس�ت است. سبزدیسه  الف نادرس�ت اس�ت. سبزدیس�ه )قس��مت اول( همانند واکوئول )قس��مت دوم( می تواند دارای ترکیبات رنگی باش�د. | 
ج درست است. قسمت اول سبزدیسه است که گاهی در ایجاد رنگ میوه های  )قس��مت دوم( برخالف نشادیس�ه )قسمت اول( دارای کاروتنوئید پاداکسنده می باشد. | 
 نارس مثل گوجه فرنگی نقش دارد )البته برخی میوه های رسیده مثل خیار و سیب نیز سبز هستند.( ولی محل تولید )نه ذخیره( گلوتن، رناتن بوده که فاقد مواد رنگی است. | 
د درس�ت اس�ت. در واکوئول )قسمت اول( برخالف نشادیس�ه )قسمت دوم = تنها دیسه های فاقد اکروتنوئید(، مواد پاداکس�ندۀ رنگی متنوعی وجود دارد که یکی از 

آن ها آنتوسیانین می باشد. 
س�امانه های بافتی س�اقۀ جوان علفی می  تواند مثل گیاهان آبزی در پارانش�یم اس�فنجی خود دارای فضاهای بین یاخته ای پر از هوا باشد. از طرفی در مورد گیاهان 271 13

آبزی حتمًا می دانیم که بین پارانشیم های آن حفره های پر از هوا وجود دارد. 
گزینۀ )1(: باف�ت پارانش�یم را در نهان دان�گان ع�الوه ب�ر س�امانۀ زمین�ه ای، در کن�ار آونده�ای آبکش�ی در س�امانۀ تراب�ری م�واد نی�ز می ت�وان دید. / 
گزینۀ )2(: اسکلرئید و عناصر آوندی یاخته های کوتاه چوبی می باشند که در سامانۀ پوششی وجود ندارند اما اسکلرئید در سامانۀ بافت زمینه ای و عناصر آوندی در سامانۀ 

بافت آوندی وجود دارند. / گزینۀ )4(: در زیر روپوست دو سامانۀ زمینه ای و آوندی وجود دارد که در هر دو یاخته های استحکامی چوبی مثاًل از نوع فیبر دیده می شود.
در گیاهان، ریش�ه اندامی اس�ت که به طور ویژه، وظیفۀ جذب مواد مغذی را دارد )البته در اغلب گیاهان چون هر گیاهی ریش��ه ندارد(. از طرفی کامبیوم چوب 281 14

آبکش )آوندساز( در گیاهاِن دارای رشد پسین دیده می شود که در ریشه، ابتدا به صورت ستاره ای شکل تشکیل می شود. 
گزینۀ )1(: در ریش�ه، آونده�ای چ�وب و آبکش نخس�تین به ص�ورت روی هم قرار ندارن�د بلکه متناوب و در کنار هم می باش�ند. / گزینۀ )2(: در ریش�ۀ 
تک  لپه ای ها، فقط یک دایره حاوی دس�تجات آوندی وجود دارد )اس��تفاده از لفظ دوایر، نادرست است(. / گزینۀ )3(: ساقۀ جوان در گیاهان تک لپه ای فاقد پوست مشخص 

می باشد )فصل قبل داشتیم(.
تنها عبارت )ج( درست است.291 11

الف نادرس�ت اس�ت. میکوریزا نام دیگر قارچ ریشه ای است )نه باکتری( ولی اگر حواس�تان به این نبود باید می دانستید که باکتری، ذخیرۀ گلیکوژن 
ب نادرس�ت اس�ت. ریزوبیوم یکی از انواع باکتری های تثبیت کنندۀ نیتروژن اس�ت که با ریشۀ گیاه س�ویا که یکی از گیاهان تیرۀ پروانه واران است، همزیستی  ندارد. | 
ج درست است. سیانوباکتری ها، نوعی از باکتری های فتوسنتزکننده هستند  N2 را به آمونیوم تبدیل می کنند )نه نیترات(. |  دارد. باکتری های تثبیت کنندۀ نیتروژن، 
د نادرست است. باکتری های آمونیاک ساز با استفاده از مواد آلی خاک به تولید آمونیوم می پردازند  که با آزوال همزیستی دارند و به تثبیت نیتروژن هم می پردازند. | 

N2 ندارند.  و تأثیری روی مقدار 
دربارۀ عوامل مؤثر بر باز و بسته شدن روزنه های هوایی و میزان تعرق، موارد )ج( و )د( صحیح هستند.301 12

الف نادرس�ت اس�ت. تأثیرات کاهش شدید کربن  دی اکس�ید در کتاب بررسی نشده و کاهش کربن  دی اکسید ات حدی مالک است. پس فقط می ماند 
کاهش شدید رطوبت هوا که آن هم اصاًل باعث افزایش تعرق نمی شود چون روزنه ها را می بندد. پس این گزینه تا همین جا اشتباه است و ادامۀ گزینه را بررسی نمی کنیم. 
ب نادرس�ت اس�ت. افزایش نور و دما که در فتوس�نتز هم مؤثرند، ات حدی باعث افزایش تعرق  )البته که اکهش ش��دید رطوبت، باعث اکهش تعریق نیز می ش��ود.( | 
ج درست است. گفتیم که افزایش نور و دما تا حدی موجب باز شدن روزنه ها و افزایش تعرق  می شود ولی افزایش شدید آن ها می تواند اثرات معکویس داشته باشد. | 
د درست است. در مورد کربن  دی اکسید  می ش�ود. در پاییز با کاهش نور و دما، س�اختار سبزدیس�ه های برخی گیاهان تغییر کرده و به رنگ دیسه تبدیل می ش�وند. | 
است که کاهش آن تا مقدار مشخصی، عامل باز شدن روزنه های هوایی و افزایش تعرق است. این مولکول در انسان با آمونیاک ترکیب می شود و اوره و آب آزاد می کند.
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