
 ١٥٦. با افزايش رطوبت محيط , تعرق كاهش مى يابد .گزينه ٤

 ١٥٧.صفحه ٩٦ و ٩٧ زيست دهم . گزينه ١

 ١٥٨.سرخرگهاى ورودى به كره چشم فقط مواد مورد نياز عدسى و قرنيه را فراهم
 ميكنند (رد گزينه ١)

 با توجه به شكل صفحه ٢٣ زيست يازدهم (گزينه ٢ صحيح است)
 زجاجيه مايع ژله اى و شفاف است ( رد گزينه ٣)

 و (رد گزينه ٤ با توجه به شكل)

 ١٥٩.  سوال نسبتا حفظى بوده و با توجه به صفحات ١١١ و ١١٢ و ١١٣ زيست
 دوازدهم (گزينه ٢ )بهترين گزينه ميباشد.

 ١٦٠. با رانش فراونى دگره ها تغيير ميكند ولى اين تغيير ارتباطى با سازگارى آنها
 با محيط ندارد ( صفحه ٥٥ زيست دوازدهم) ( گزينه ٤ )

 ١٦١. پس از توليد پيروات , با انتقال فعال وارد راكيزه شده و يك كربن دى
 اكسيد از دست ميدهد (گزينه ١)
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 ١٦٢. آوند هاى چوبى به طور كلى فاقد سيتوپالسم و اندامك هستند ( گزينه ٣)

 ١٦٣. بصل النخاع و پل مغزى در مجاورت هم هستند كه بصل النخاع مركز
 انعكاس عطسه و سرفه است , صفحه ١١ زيست دوازدهم ( گزينه ٣)

 ١٦٤.هر ٤ گزينه مشهود است ( گزينه ٤)

 ١٦٥. طبق شكل صفحه ١٠٢ زيست دوازدهم , زجنيره بى به انتهاى آمينى نزديك
 است. (گزينه ٣)

 ١٦٦.گردش خون مضاعف ابتدا در دو زيستان پديد آمده (صفحه ٨٦ زيست دهم)
 در قورباغه فشار منفى وجود ندارد و مكش به صورت فشار مثبت است (گزينه ١)

 ١٦٧. با افزايش هورمون ضد ادرارى بازجذب آب باال رفته و از حجم ادار كاسته
 ميشود ( درستى الف)

 سرخرگ وابران داراى انشعاب است ( رد ب)
 قيد به طور حتم گزاره را نادرست منوده ( رد ج)
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 اولي بخش نفرون همان لوله پيچ خورده نزديك است كه بازجذب از آجنا آغاز
 ميشود ( درستى د ) ( گزينه ٢ )

 ١٦٨.فعاليت صفحه ١١٢ زيست دهم , مغز ساقه بخشى از بافت زمينه است كه
 در دو لپه اى ها ديده ميشود ( گزينه ٤)

 ١٦٩.صفحه ٣٠ زيست يازدهم , لرزش دريچه بيضى مايع درون حلزون را به
 ارتعاش در مى آورد ( گزينه ٢)

 ١٧٠.صفحه ٤١زيست دهم , به طور مستقل عمل ميكند ولى حتت تاثير خودمختار
 هم هست و حترك و ترشح را تنظيم كرده و از مرى تا مخرج وجود دارد (گزينه ٣)

 ١٧١.شكل صفحه ٣٩ زيست دهم , براى ورود گلوكز به سلول به پروتي جهت
 انتشار تسهيل شده , پمپ سدي پتاسيم جهت حفظ شيب سدي و انرژى حاصل از

ww شيب سدي نياز است ( گزينه ٣)
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 ١٧٢.هورمونى كه جوانه ها را افزايش ميدهد منظور همان سيتوكيني است كه
 باعث حتريك تقسيم ياخته اى و در نتيجه تاخير در پير شدن اندام هاى هوايى شده
 و هورمونى كه باعث كاهش جوانه ها شده همان اكسي است كه رشد طولى ياخته

 ها را در پى دارد , صفحه ١٤١ زيست يازدهم ( گزينه ٢)

 ١٧٣. تعداد سانترومر در هر دو گويچه ٢٣ عدد است و محل توليد گويچه اوليه
 تخمدان و ثانويه در صورت لقاح لوله فالوپ است (گزينه ٣)

 ١٧٤.اولي پروتينى كه شناخته شد ميوگلوبي بوده , كه حتى با تغيير در يك
 آمينواسيد , ساختار و عملكرد آن به شدت تغيير مى يابد , صفحه  ١٦ و ١٧

 زيست دوازدهم ( گزينه ٢)

 ١٧٥.ساختار مذكور چينه دان ميباشد , در ملخ در باالى غدد ترشح كننده بزاق
 كه داراى آميالز هم هست ,قرار دارد شكل صفحه ٤٥ زيست دهم ( گزينه ١)

 ١٧٦.طبق شكل صفحه ٩٩ زيست يازدهم ( گزينه ١)
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 ١٧٧.سوال بسيار ساده , استوانه مژكدار در مخاط مجارى تنفس وجود دارد
 ( گزينه ٤)

 ١٧٨.صفحه ٨٠ زيست دهم , در جني انسان عالوه بر مغز استخران در كبد و
 طحال گويچه هاى قرمز توليد ميشود ( گزينه ١)

 ١٧٩.دى ان اى در باكترى ها به غشا متصل هست كه داراى دى ان اى حلقوى
 بوده و رشته مذكور ابتدا و انتها ندارد ولى در يوكاريوت ها دى ان اى اصلى به

 صورت خطى بوده كه از يك سر داراى قند و از سر ديگر داراى گروه فسفات است
 ( گزينه ٣)

 ١٨٠.منظور همان بازوفيل ميباشد كه باعث بروز آلرژى يا حساسيت ميشود ( گزينه
(٣ 

ww ١٨١. با توجه به شكل ٤٥ زيست دوازدهم پاسخ كامال مشهود است ( گزينه ١)
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 ١٨٣.صفحه ٤٧ زيست يازدهم , هر تار ماهيچه اى از به هم پيوست چند ياخته در
 دوره جنينى ساخته ميشوند و بيشتر از گلوكز براى تامي انرژى استفاده ميكنند ,
 عبارت هر تار,  گزينه ٤ را نادرست كرده چون تار سفيد و قرمز در كتاب ذكر شده

 ( گزينه ٢)

 ١٨٤.شكل و مت  صفحه ٣٢ زيست يازدهم ,  فقط بخشى از پيام هاى بينايى ابتدا
 به تاالموس ميرود ( گزينه ٣)

 ١٨٥.شكل صفحه ١٢٦ و ١٢٧ زيست (گزينه ٤)

١٨٦.در پرو كاريوت ها يا همان پيش هسته اى ها همزمان رونويسى و ترجمه داري.
 (گزينه ١)

 ١٨٧.طبق صفحه ١٣٢ زيست يازدهم گزاره اول درست و دوم نادرست مي باشد ,
 دو گزاره بعدى صحيح است(گزينه ٣)

 ١٨٨.گزينه ٤
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 ١٨٩.اينترفرون ٢ از كشنده طبيعى و لنفوسيت هاى تى ترشح ميشود , طبق مت
 صفحه ٦٧ زيست يازدهم , كليه گويچه هاى سفيد توانايى دياپدز دارند (گزينه ٤)
 ١٩٠.با اتصال فعال كننده به جايگه خود , رنابسپاراز به راه انداز متصل ميشود

 ( گزينه ٤)

 ١٩١.در هر گياهان كَم و سى ٤ , چرخه كالوين در روز اجنام مشود , شكل صفحه
 ٨٨ زيست دوازدهم (گزينه ١)

 ١٩٢.شكل و مت صفحه ٦٧ زيست دهم , و سوال كامال خط كتاب و بسيار ساده
 مى باشد.(گزينه ٢)

 ١٩٣.صفحه ١٢٣ زيست دهم و خط كتاب , سيانو باكترى فتوسنتز كننده بوده در
 نتيجه در خاك منيتواند باشد و هردو تثبيت نيتروژن اجنام ميدهند (گزينه ٢)

 ١٩٤.(گزينه٣)

 ١٩٥.صفحه ٨٠ زيست دوازدهم , البته گزينه دو رو هم ميتونيم به عنوان پاسخ
 بپذيري ( گزينه ١)
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 ١٩٦.اين جاندار حشره بوده و منطور شته ميباشد , در حشرات همولنف از منافذ
 قلب به داخل قلب باز ميگردد(گزينه ٢)

 ١٩٧.همه حركات ارادى حتت كنترل اعصاب پيكرى بوده و برخى از انعكاس هاى
 نخاعى هم در حيطه فعاليت اعصاب پيكرى بوده , گزاره هاى  ب و ج  به علت

 اينكه اعصاب خودمختار در ترشحات غدد نقش دارد نادرست مى باشند ( گزينه
(٢ 

 ١٩٨.در دم عميق عضالت گردن نقش دارند , در بازدم عميق عضالت شكم و بي
 دنده اى داخلى منقبض ميشوند ( گزينه ٣)

 ١٩٩.گزينه ١

 ٢٠٠.گزينه ٤

 ٢٠١.شكل صفحه ٧٣ (گزينه ٢)
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 ٢٠٢.منظور كبد هست كه منشا صفرا بوده و كلسترول توليد ميكند , همچني با
 ترشح اريتروپويتي  باعث افزايش سرعت توليد گويچه قرمز شده و فاصله ياخته

 هاى بافت پوششى مويرگهاى كبد بسيار زياد بوده و از نوع ناپيوسته ميباشد ( گزينه
(٣ 

 ٢٠٣.خون مادر و جني مخلوط منيشود (گزينه ١)

 ٢٠٤.ناقل عصبى به طور سريع اثر مى كند و نه جتزيه شده و نه در خون رها
 ميشود,  به طور مستقيم به گيرنده خود در غشاى ياخته پس سيناپسى متصل شده

 و فعاليت الكتريكى آنرا تغيير ميدهد.(گزينه ٤)

٢٠٥.گزينه ٤




