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 زیست دوازدهم زیست یازدهم زیست دهم

 سوال 15 سوال 18 السو 17

 

افزایش بخار آب در اتمسفر سبب کاهش  7کتاب زیست دهم فصل  121و  120طبق صفحات پاسخ صحیح است.  4گزینه  – 156

 خروج آب از روزنه های هوایی می شود. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

حشرات ،  لوله های مالپیگی یک انتهای بسته دارند کتاب زیست دهم، 89صفحه  16 شکل صحیح است . طبق 1زینه گ-157

 و شبکه مویرگی ندارند. مثانه 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

یا داخلی ترین  چشم در مجاورت شبکیهزیست یازدهم، سرخرگ ورودی به  23صفحه  4صحیح است. طبق شکل  2گزینه  – 158

. انشعابات سرخرگ در مجاورت زجاجیه شددمک است که منفذ می باه مروسط بخش رنگین عنبی منشعب می شود.الیه چشم ، 

 یه می شود.که ماده ژله ای شفاف است قرار می گیرد. پرده شفاف جلوی چشم، قرنیه است که توسط زاللیه تغذ

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

که مانند رفتارهای  نقش پذیری اشاره دارد زیست دوازدهم صورت سوال به 113صفحه  یح است. طبقصح 2گزینه  – 159

 یادگیری حاصل برهم کنش ژن و اثرهای محیطی است.

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

، رانش ژن ارتباطی با سازگاری دگره ای با محیط و انتخاب  4زیست دوازدهم فصل  55صحیح است. طبق صفحه  4گزینه  -160

 طبیعی ندارد.

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

رخه چورود به دهم ، محصول نهایی گلیکولیز پیروات است که برای کتاب زیست دواز 68صحیح است. طبق صفحه  1گزینه  -161

 شود. تولید می  CO2درون میتوکندری اکسایش یابد و در این مسیر ابتدا کربس باید 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ضخامت یکسانی زیست دهم ، آوندهای چوبی الن دار  102و  101ندها در صفحات صحیح است. طبق بررسی آو 3گزینه  – 162

 دهای چوبی مرده اند و میان یاخته خود را از دست داده اند. و آون ندارند

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ساقه مغز است زیست یازدهم صورت سوال به پل مغزی اشاره دارد که اجزای میانی  11صحیح است. طبق صفحه  3گزینه  – 163

 و در مجاورت بصل النخاع که مرکز انعکاس های عطسه ، سرفه و بلع است، قرار دارد.

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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زیست دوازدهم ، جهش در جایگاه فعال آنزیم روی عملکرد آنزیم موثر است .  51صحیح است . طبق صفحه  3گزینه  – 164

جهش در ژن تنظیمی و مهار کننده روی اتصال  ه ژن اتصال ندارد.مهارکننده به بخشی از دنا یعنی اپراتور متصل می شود و ب

 روی فعالیت آنزیم نیز موثر است. و جهش الکتوز و مهارکننده به هم متصل است

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

د و پیون در انسولین فعال وجود ندارد Cزیست دوازدهم ، زنجیره  102صفحه صحیح است.طبق شکل انسولین در  3گزینه  -165

 Bنجیره حذف شده است و ز Cفقط زنجیره فعال انسولین در انسولین غیرفعال و فعال وجود دارد.در  Bو  Aشیمیایی بین زنجیره 

 به انتهای آمینی نزدیک است.

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

این گروه مکش هوا به  هم، درزیست د 54طبق صفحه  صحیح است. صورت سوال به دوزیستان اشاره دارد که 1گزینه  – 166

 شار مثبت است. وسیله پمپ ف

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :زیست دهم  87و  86صحیح است . بر اساس صفحه  2گزینه  – 167

 )ص(  ب مثانه می شود.بب افزایش بازجذب آب در نفرون و کاهش آالف : هورمون ضد ادراری س

 ) غ( ش های مختلف نفرون.گ آوران فقط اطراف کپسول بومن منشعب می شود نه بخ: سرخرب 

 )ص(ج : ترشحات هورمون های مثل آلدوسترون ، پاراتیروئید ،ضدادراری و .... روی بازجذب موثر است. 

 حض ورود مواد تراوش شده به لوله پیچ خورده نزدیک یعنی دومین بخش نفرون بازجذب شروع می شود.،به م 85طبق صفحه د : 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

کتاب زیست دهم،ساقه گیاهان دو لپه ای دارای پوست مشخص  105و  104صحیح است. بر اساس فعالیت صفحه  4گزینه  – 168

 ز کاماًل مشخص است. ش مغاست و دسته های آوندی روی یک حلقه قرار دارند و در این بخ

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

زیست یازدهم پاراگراف اول ارتعاش دریچه بیضی سبب لرزش مایع درون بخش  30صحیح است. طبق صفحه  2گزینه  – 169

 حلزونی می شود. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

از مری تا مخرج امتداد دارد و می تواند مستقل زیست دهم، شبکه عصبی روده ای  33صحیح است. طبق صفحه  3گزینه  – 170

 گاه عصبی خودمختار فعالیت کند.از دست

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

زیست دهم ، ورود گلوکز به کمک مولکول پروتئین غشایی و بر اساس  31صفحه  30ح است. طبق شکل صحی 3گزینه  – 171

تشار شیب غلظت سدیم است که در این هم انتقالی پمپ سدیم پتاسیم نقش دارد ولی مورد د غلط است زیرا ورود گلوکز با ان

 ل شده است که کیسه ای تشکیل نمی شود. تسهی

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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و  140سیتوکینین و کاهش اکسین اشاره دارد که طبق صفحه هورمون افزایش صحیح است. صورت سوال ابتدا به  2گزینه  – 172

اکسین سبب افزایش رشد  شدن اندام های هوایی می شود و هورمونینین سبب تاخیر در پیر زیست یازدهم هورمون سیتوک 141

 طولی یاخته ها می شود . 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

زیست یازدهم گویچه های قطبی حاصل تقسیم نامساوی هستند و در رشد و نمو  104صحیح است . طبق صفحه  3گزینه  – 173

تخمدان و گویچه قطبی دوم در لوله گویچه قطبی اول در  ند و فاقد کروموزوم همتا هستند .. گویچه ها هاپلوئیدن نقشی ندارندجنی

 آید.فالوپ در صورت حضور اسپرم به وجود می 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

دوازدهم اولین پروتئین میوگلوبین است که دارای یک زنجیره پلی زیست  17و  16است. طبق صفحات صحیح  2گزینه  – 174

 شد. اختار و عملکرد آن به شدت موثر باروی سست و تغییر در یک مینواسید آن می تواند دی اپپتی

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

زیست دهم به چبنه دان اشاره دارد که براساس شکل ملخ در همان  37صفحه صحیح است . صورت سوال طبق  1گزینه  – 175

چینه دان است و چینه دان در خردکردن زاقی ترشح کننده آمیالز قرار دارد . گوسفند فاقد صفحه این ساختار باالی غدد ب

 نقش ندارد و در پرندگان چینه مواد غذایی را ابتدا به معده وارد می کند. وادغذایی م

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

رماتوسیت ثانویه و اسپرماتوگونی بهم تصل سپزیست یازدهم یاخته های ا 99صفحه  2صحیح است. طبق شکل  1گزینه  -176

 هستند. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

های استوانه ای مژکدار مربوط به مخاط هستند و الیه  زیست دهم یاخته 43صفحه  5صحیح است . طبق شکل  4گزینه  – 177

 شد.زیرمخاط در تماس با مخاط می با

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

یت از اندام های لنفاوی منشا می گیرند. گزینه دوم به یح است . گزینه یک برخی یاخته های لنفوسصح 1گزینه  – 178

ه گرده ها اشاره دارد که در چهارم بح است. گزینه زیست دهم صحی 72شکل صفحه گزینه سوم طبق ره دارد . هموگلوبین اشا

 زیست دهم اشاره دارد.  74صفحه 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

به غشا متصل است دنای باکتریایی است که فاقد هیستون است و واحدهای تکرار ول دنا که مولکصحیح است.  3گزینه  – 179

وند فسفودی استر هستند و دنایی که به غشا متصل نیست دنای یوکاریوتی است که دارای پی شونده ی آن یعنی نوکلئوتیدها فاقد

ت و در انتهای دیگر ، در یک انتها فسفاانتهای متفاوت است ی است. هر رشته ی دنا دارای یگاه های آغاز همانند سازتعدادی جا

 قند وجود دارد. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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وفیل ها در حساسیت زیست یازدهم باز 78اره دارد که طبق صفحه به بازوفیل اشسوال  صحیح است . صورت 3گزینه  – 180

 منی به مواد بی خطر نقش دارد. واکنش دستگاه اینی یع

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ایجاد می  abcگامت  aabbccو ذرت دارای ژنوتیپ  ABCگامت   AABBCCصحیح است . ذرت دارای ژنوتیپ  1گزینه  – 181

زیست دوازدهم دارای رنگی شبیه  45ایجاد می شود که بر اساس نمودار صفحه  AaBbCcها ذرتی با ژنوتیپی کند که از آمیزش آن

 است.  aaBbCCذرتی با ژنوتیپ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

زیست دوازدهم این جانداران گیاه نیستند و آغازیان و باکتری ها هستند که در  89صحیح است. طبق صفحه  4گزینه  – 182

جمع رناتن ها در هوهسته ای ها و پیش هسته ای ها دیده می زیست دوازدهم ت 32ت ها بر اساس صفحه و پروکاریویوکاریوت ها 

 شود. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

هیچه ای از به هم پیوستن چند گراف دوم هر یاخته یا تار مازیست یازدهم پارا 47. طبق صفحه صحیح است 2گزینه  – 183

گی هر یک از تارهای تند یا زینه ها می تواند ویژچندهسته دارد. اما سایر گشود و به همین علت یاخته در دوران جنینی ایجاد می 

 کند باشد. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ش زیست یازدهم بخشی از پیام های بینایی قبل از رسیدن به قشر مخ از بخ 32صحیح است . طبق متن صفحه  3گزینه  – 184

 های دیگری از مغز مانند نهنج عبور می کنند. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

یاخته های هاپلوئید در گیاه نر و ماده توسط یاخته های دوالد زیست یازدهم  126صحیح است. طبق صفحه  4نه گزی – 185

 ساختاری گیاهان احاطه شده است. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

است . اما در گزینه یک نادرست هسته ای ها با توجه به جدا بودن محل رونویسی و ترجمه در هوصحیح است .  1گزینه  – 186

یست دوازدهم صحیح است. گزینه چهار نیز در ز 25ریوت ها اولین آمینواسید متیونین است و گزینه سه بر اساس شکل صفحه یوکا

 ت رنای پیک اشاره شده است. زدهم تغییرازیست دوا 25صفحه 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ی کاذب می توانند از زیست یازدهم فقط مورد ج غلط است زیرا میوه ها 134و  132صحیح است. طبق صفحه  3گزینه  – 187

 شند. رشد بخش هایی غیر تخمدان مثل نهنج با
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را ایجاد می کند  Wیا  Rگامت  RWگل میمونی و کالله  Wت گام WWصحیح است . دانه گرده گل میمونی  4گزینه  – 188

 ایجاد می کند.  WWWسفید و آندوسپرم  WWماده لقاح کند رویان  Wنر با Wکه اگر 

 ایجاد می کند.  RRWصورتی و آندوسپرم  RWیان ماده لقاح کند روRا بنر Wاگر 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ترشح  Tازدهم اینترفرون نوع دو از یاخته های کشنده طبیعی و لنفوسیت زیست ی 70صحیح است. طبق صفحه  4گزینه  – 189

 زیست یازدهم لنفوسیت تراگذاری دارند. 67می شود که طبق صفحه 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

در تنظیم مثبت رونویسی پروکاریوت ها  زیست دوازدهم 35و شکل صفحه  34است. طبق متن صفحه صحیح  4گزینه  – 190

به توالی خاصی از دنا به نام جایگاه اتصال فعال کننده سبب رونویسی توسط آنزیم رنابسپاراز با اتصال در حضور مالتوز فعال کننده 

 می شود. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

گیاهان همانند است که در این  CAMزیست دوازدهم گیاه صورت سوال  88و  87صحیح است . طبق صفحه  1گزینه  – 191

که کربنی است  4تثبیت اولیه در شب به صورت اسید  CAMدر گیاهان واکنش های کالوین در روز انجام می پذیرد.  C4گیاهان 

 .ندر دو نوع یاخته تثبیت دارد C4در یک نوع یاخته میانبرگ رخ می دهد و گیاهان 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ماهیچه  3مه ، شماره برون شا 2پیراشامه ، شماره  1زیست دهم شماره 59صحیح است . بر اساس شکل صفحه  2گزینه  – 192

 درون شامه است که براساس کتاب درسی در پیراشامه و برون شامه رشته های پروتئینی وجود دارد. 4قلب یا میوکارد و شماره 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

اتوتروف هر دو در تثبیت یست دهم ریزوبیوم هتروتروف و سیانوباکتری فتوز 111صحیح است . طبق صفحه  2گزینه  – 193

مولکولی نیتروژن جو نقش دارند. سیانوباکتری ها در اندام های هوایی مثل ساقه و نیتروژن مورد استفاده گیاهان و تغییر شکل 

ی توانایی فتوسنتز هم دارد و می تواند کربن را سیانوباکتریزوبیوم همزیست ریشه گیاهان است. شاخه و دمبرگ حضور دارند ولی ر

 تثبیت کند. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

وزین از سرمیوزین ، اکتین در طول می ADPشدن زیست یازدهم با جدا  50صحیح است . طبق شکل صفحه  3گزینه  – 194

 چه می شود. ب کوتاه شدن طول ماهیحرکت کرده و موج

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ت دوازدهم خط اول و دوم هر آنتی از رنگیزه های متفاوتی مثل کلروفیل و زیس 80طبق صفحه . صحیح است  1گزینه  – 195

 پروتئین ها تشکیل شده است . کاروتنوئید به همراه انواعی از 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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طبق شکل صورت سوال به شته اشاره دارد که از حشرات است و زیست دهم  123بر اساس صفحه صحیح است .  2گزینه  – 196

شرات مغز حر وارد قلب می شود. در استراحت قلب از طریق چند منفذ دریچه دادر حشرات همولنف زیست دهم ،  77صفحه  25

 ورده دارند وفاقد مثانه هستند . تنفس حشرات نایدیسی است که مستقل از گردش خون است.با چندگره بهم جوش خ

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

صبی پیکری در کنترل حرکات ارادی و بعضی گاه عزدهم ، دستزیست یا 17و  16صحیح است. طبق صفحه  2گزینه  – 197

ی کند م مکار ماهیچه های صاف ، قلب و غدد را به صورت ناآگاهانه تنظیدارد ولی دستگاه خودمختار انعکاس های غیرارادی نقش 

 ح است. و روی فعالیت های ارادی موثر نیست بنابراین موارد الف و د فقط صحی

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

زیست دهم ، ماهیچه های گردن در دم عمیق نقش دارند و در بازدم عادی فقط  47طبق صفحه  صحیح است. 3گزینه  – 198

های بین دنده ای داخلی و یچه های بین دنده ای خارجی را داریم و در بازدم عمیق انقباض ماهیچه استراحت دیافراگم و ماه

 دی به مسطح تبدیل می شود. شکمی رخ می دهد . در هر نوع دم دیافراگم منقبض شده و از حالت گنب

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ش های خون آشام به نفع زیست دوازدهم رفتار دگرخواهی در خفا 123و  122یک صحیح است . طبق طبق صفحه گزینه  – 199

.طبق شودنبورهای عسل دیده می شد. گزینه دوم در زنبورهای کارگر دیده می شود. گزینه سوم در جانوران و زخود فرد نیز می با

 ب افزایش بقای جانور می شود.زیست دوازدهم رفتار دگر خواهی که بر اساس انتخاب طبیعی برگزیده شده است سب 124صفحه 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

است که  Y BO DdhXو  در دارای ژنوتیپ  AB Dd hXHXل مادر دارای ژنوتیپ صحیح است. طبق اطالعات سوا 4گزینه  – 200

 متولد نمی شود.  OOنی و نوع کربوهیدرات گروه خونی یعبر این اساس هرگز دختری فاقد هر د

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 زیست یازدهم هر پادتن دو جایگاه برای اتصال به پادگن )آنتی ژن( دارد. 73صحیح است. طبق خط اول صفحه  2گزینه  – 201

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

بد در ره دارد و کبد اشازیست دهم به ک 32صحیح است. فقط مورد ج نادرست است. صورت سوال طبق صفحه  3گزینه  – 202

های قرمز نقش دارد )تایید ب ( و طبق شکل  ن بر تولید یاختهلسترول نقش دارد ) تایید الف ( و با ترشح اریتروپوییتیتولید ک

قرمز  زیست دهم مویرگ های کبد ناپیوسته هستند ) تایید د ( . اما تولید گویچه های قرمز در یاخته های بنیادی مغز 67صفحه 

 است . ) رد ج ( ان استخو

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

زیست یازدهم ، خون مادر و جنین در جفت به علت وجود پرده ی کوریون  111صحیح است . طبق صفحه  1گزینه  – 203

 مخلوط نمی شود. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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زیست یازدهم ناقل عصبی پس از رسیدن ببه غشای یاخته پس سیناپسی، به  8صحیح است. طبق صفحه  4گزینه  – 204

ین پروتئین کانالی است که با اتصال ناقل عصبی به آن باز می شود. ناقل عصبی ممکن گیرنده متصل می شوند. اپروتئینی به نام 

گزینه یک ( و این ناقل ها در جسم یاخته ای تولید می شوند ) رد گزینه س سیناپسی بازگردد )رد است طی درون بری به یاخته پ

 ) رد گزینه سه ( .سی نمی شوند دو ( و ناقل های عصبی وارد یاخته پس سیناپ

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 صحیح است.  4گزینه  – 205

 ه ) رد گزینه یک ( گزانتوفیل در رنگ دیسه وجود دارد نه در کریچ

 ) رد گزینه دو(سبزینه و کاروتنوئید متفاوت است. مقدار را دارند فقط  انواع رنگیزه هاسبزدیسه ها همه 

 ارای ترکیبات آلکالوئیدی هستند. ) رد گزینه سوم ( انواعی رنگ دیسه ها د

 

 




