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 1پاسخنامه زيست شناسي 

 

 

 هم میکند.اقارچ ریشه ای مواد آلی را از ریشه گیاه میگیرد و برای گیاه مواد معدنی و به خصوص فسفات فر (1

 

ریزوبیوم با تثبیت نیتروژن در خاک نیاز گیاهان را به عنصر برطرف میکند و گیاه مواد آلی مورد نیاز باکتری را تامین ( 2

  در ریشه گیاهان تیره پروانه واران در محلی به نام گرهک این باکتری ها زندگی می کنند. میکند.

 

 مسیر آپوپالستی  -3مسیر سیمپالستی      -2مسیر عرض غشایی      -1( 3

 

 آب و مواد محلول نمی توانند از راه مسیر آپوالستی وارد سلول های درون پوست بشود.( 4

دارند که انتقال مواد را کنترل چوب پنبه به نام نوار کاسپاری  خود نواری از جنس اره جانبیسلول های درون پوست در دیو

 می کنند. این الیه در ریشه مانند صافی عمل میکند و مانع از ورود مواد ناخواسته یا مضر مسیر آپوپالستی می شود.

 

  لی فشار ریشه ای همچنان وجود دارددر هنگام شب یا در هوای بسیار مرطوب که شدت تعرق کاهش می یابد و( 5

 

 مواد به آوند های چوبی منتقل میشود و آماده جابجایی برای مسیر های طوالنی میشوند. الف(( 6

 

 مصرف یا ذخیره میشود. مواد آنجا در بار برداری ،مواد آلی شیره پرورده با انتقال فعال، ب( در محل مصرف 

 

       یریتغ _پرتقال تو سرخ_ چغندر قرمز  _ آنتوسیانینالف( (7

 روزنهنگهبان ت(           )آمیلوپالست(پ(نشاسته  نشادیسه         تن      وب(کار  

 

 نتزذخیره مواد و فتوس _نسبت به آب نفوذ پذیر   _یر چوبی و غدیواره نخستین نازک ( 8



 

 

 

 گره محلی است که برگ به ساقه یا شاخه متصل است.الف( ( 9

های مریستمی وجود دارند که دائما تقسیم میشوند و یا خته های مورد نیاز  انتهای ریشه سلولدر نوک ساقه و نزدیک به ب( 

برای ساختن سامانه های بافتی را تولید می کنند. به طور فشرده قرار میگیرند. هسته درشتی دارند و بیشتر حجم یاخته را به 

 خود اختصاص دادند.

 

 بافت نرم آکنه  _کامبیوم چوب پنبه ساز  _ه الف( چوب پنب( 11

 ب( در اندام های مسن و پیر گیاه 

 

و  است ضخیم ، پوستک در برگ های این گیاه که گیاهانی در مناطق خشک و کم آب زندگی می کنند مثل خرزهره( 11

کرک وجود دارد که رطوبت هوا را به  فراوانیدر فرورفتگی های غار مانند قرار دارند در این فرورفتگی ها تعداد روزنه های آن 

 روزنه ایجاد می کنند. یدام انداخته و اتمسفر مرطوبی در این فرو رفتگی ها

 

 سرخرگ وابران پ(  آوران     سرخرگ ب(   کالفک    الف(( 12

 

جه ب در نتیدر تراوش بخشی از خونا است. تراوش نخستین مرحله از فرایند تشکیل ادرار است ولی ترشح آخرین مرحله( 13

فشار خون از کالفک خارج و به کپسول بومن وارد میشود. اما ترشح برخالف باز جذب رخ می دهد و در آن موادی الزم است 

 که دفع شود

 از مویرگ های دور لوله ای یا خود سلول های گردیزه به درون گردیزه ترشح میشود.

 

 یل به رسوب کردن و تشکیلتما . بنابرایندر آب ندارد یانحالل پذیر است که  ماده دفعی نیتروژن دار، زیرا اوریک اسید ( 14

 شود. نقرس می بیماری و کلیه سنگایجاد موجب  رسوب بلور در کلیه ند.بلور دار

 

 



 

 

 

 مخطط و ارادی ماهیچه هیچه صاف و غیر ارادی و بنداره خارجی بنداره داخلی ما( 15

 

 تحریک هر یاخته میوکارد دهلیز به یاخته میوکارد در مجاور آن منتقل میشود نه هر یاخته  الف(( 16

 خون هم زمان هم به دهلیز ها و هم به بطن ها وارد میشود. ب(در استراحت عمومی قلب ،

 

 در آمدن حفره های قلب  الف( سیستول: به انقباض ( 17

 دیاستول: بازگشت)استراحت(حفره های قلب 

 رعتبه س، و استراحت  پیام انقباض ق صفحات بینابینی است که باعث میشودباط بین یاخته های ماهیچه ای از طریب(ارت

 واحدی عمل کند. تشر شود و به صورت تودهنماهیچه های قلب مبین یاخته های 

 

یلی لیتر م 01میشود میلی لیتر خون باشد و خونی که از هر بطن خارج  121 ،ها در بطن زدهلی اگر در پایان انقباض (18

با هم و مقدار اندک خونی که در  لیتر خون باقی می ماند که مجموعامیلی  01بطن ها در هر بطن  باشد پس از پایان انقباض

 است. 4گزینه میلی لیتر خون در قلب وجود خواهد داشت پس پاسخ  111دهلیز ها موجود است بیشتر از 

 

عبور مولکول های درشت مثل پروتئین ها را محدود میکند مانند  –مویرگ های منفذ دار : در غشای سلول پوششی ( 19

 کلیه 

 عصبی مرکزی که ورود و خروج مواد در آنها به شدت تنظیم میشود. ه : در دستگاهتمویرگ های پیوس

 

 یابد.می دهلیزها( پایان باض)شروع انقثانیه است و در مرحله موج  4/1عمومی قلب استراحت  این جمله نادرست است.( 21

 


