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) ل        ـوزــــزــمزآآآ

)  1( زیست شناسی 

د(زـهزسؤـالتز یرزپاسخزدهید.

چگونهپروانۀمونارکمسیرخودرابهدرستیپیدامیکند؟ 16
علتهریکازمواردزیررابنویسید. 17

الف( صدای اول قلب:
ب( تصلب شرایین:

ج( در اثر ایجاد سنگ صفرا، در بافت ها، زردی یا یرقان پدید می آید:
د( پیوسته بودن مویرگ های مغزی:

انواعروشهایانتقالگازکربندیاکسیددرخونرابنویسید. 18
هریکازاصطالحاتزیرراتعریفکنید. 19

الف( جمعیت:
ب( حجم ذخیرۀ دمی:

ج( حجم باقی مانده:
بههریکازحفرههایقلبچندرگواردیاازآنخارجمیشود؟ 20

الف( دهلیز چپ:
ب( بطن چپ:

ج( دهلیز راست:
د( بطن راست:

واکنشتنفسیاختهایرابنویسید. 21
ویژگیهایلیپوپروتئینهایLDLرابنویسید. 22
باتوجهبهشکلزیربهسؤاالتزیرپاسخدهید. 23

الف( هریک از بخش های مشخص شده را نام گذاری کنید.
 )1
 )2
 )3
 )4

ب( کدام یک از بخش های شماره گذاری شده، موجب مرطوب 
شدن هوای ورودی به دستگاه تنفس می گردد؟

ج( این ساختار را می توان در کدام قسمت های دستگاه تنفسی 
مشاهده کرد؟

فرستادنپیامازگرهدهلیزی-بطنیبهدرونبطن،بافاصلۀزمانیانجاممیشود.دلیلاهمیتاینموضوعچیست؟ 24
وظیفۀهریکازمواردزیرچیست؟)ذکریکموردکافیاست.( 25

الف( حرکات کرمی:
ب( لیزوزیم موجود در دهان انسان:

ج( فاکتور داخلی معده:
د( پیش معده در لولۀ گوارش ملخ:

ه ( شیردان:
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) ل        ـوزــــزــمزآآآ

مقدار حجم های تنفسی در فرد سالم به چه عواملی بستگی دارد؟ 21
کیموس معده برای ورود به رودۀ باریک، باید از کدام اسفنکتر عبور کند؟ 22
کدام نوع بافت، بزرگ ترین ذخیرۀ انرژی است؟ 23
رودۀ بزرگ در انسان به جز جذب آب چه مواد دیگری را جذب می کند؟ 24
در ملخ کدام بخش از لولۀ گوارش، جذب ذرات ریزشده را انجام می دهد؟ 25
راه بینی هنگام بلع غذا به چه وسیله ای بسته می شود؟ 26
آب آهک معرفCO2 است. اگرCO2 بر آب آهک دمیده شود، رنگ آن چه تغییری می کند؟ 27
محرک اصلی مرکز تنفس چیست؟ 28
باتوجه به شکل به سؤاالت زیر پاسخ دهید. 29

الف(دراثربستهشدندریچۀشمارۀ)5(چهنوعصداییتولیدمیشود؟
ب(ماهیچۀقلبباکدامبخشتغذیهمیشود؟

0 ثانیه طول می کشد: 30 3/ در چرخه ای ضربان قلب که
الف(وضعیتبطنهاچگونهاست؟

ب(وضعیتدریچههایدهلیز-بطنیچگونهاست؟
شکل مقابل رگ های خونی اطراف حبابک را نشان می دهد. 31

الف(رگشمارۀ)1(و)2(رانامگذاریکنید.
ب(رگهایشمارۀ)2(بهکدامحفرۀقلبواردمیشود؟

ج(نقشکمتریننوعسلولازسلولهایپوشانندۀکیسۀحبابکیچیست؟
د(نوعبافتپوششیسطحمبادلهایتنفسیچیست؟

باتوجه به نوار قلب مقابل به سؤاالت زیر پاسخ دهید. 32
الف(مرحلۀانقباضدهلیزراروینوارمشخصکنید.

ب(صدایدومقلبراروینوارمشخصکنید.
ج(دربخشمشخصشدهبافلش،وضعیتدریچههایدهلیزی-بطنیوسینوسیچگونهاست؟

نقش آنزیم کربنیک انیدراز موجود در غشای گویچه های قرمز چیست؟ 33
هریک از اصطالحات زیر را تعریف کنید. 34

د(آبکافت)هیدرولیز(: ج(ظرفیتتام: ب(مهندسیژنتیک: الف(دمنگاره:
تفاوت رشد و نمو را بیان کنید. )با ذکر مثال( 35
اگر تکه ای از شش را ببرید و در ظرفی پر از آب بیندازید، خواهید دید که روی سطح آب شناور می ماند. چرا؟ 36
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) ل        ـوزــــزــمزآآآ

هز(زـهزسؤـالتز یرزپاسخزکـتاهزدهید.

یک نوع نوکلئیک اسید نام ببرید که اطالعات وراثتی در آن ذخیره شده است؟ 20
جهت حرکت خون در مویرگ ها و عبور آب در طرفین تیغه های آبششی چگونه است؟ 21
در ساختار لولۀ گوارش، الیۀ بین الیۀ بیرونی و زیر مخاطی چه نام دارد؟ 22
در نشخوارکنندگان تودۀ غذا چند بار از مری عبور می کنند؟ 23
ذخیره بیش از اندازه چربی در کبد موجب چه بیماری می شود؟ 24
فشاری که دیواره های سرخرگ باز شده، در هنگام بسته شدن به خون وارد می کند چه نام دارد؟ 25
اصطالحات زیر را تعریف کنید. 26

الف( حجم ذخیرۀ دمی:
ب( حجم ضربه ای:

الف( مزیت گازوئیل زیستی نسبت به گازوئیل های معمول چیست؟ 27
ب( دو مورد از موضوع های اخالق زیستی را نام ببرید.

 
ـ(زـهزسؤـالتز یرزپاسخزکاللزدهید.

در مورد ساختار لولۀ گوارش به سؤاالت زیر پاسخ دهید. 28
الف( الیۀ ماهیچه ای در ابتدای مری از کدام نوع است؟

ب( الیۀ مخاطی از یاخته های کدام بافت تشکیل شده است؟
ج( نقش الیۀ زیر مخاط چیست؟

سه مورد از وظایف پروتئین ها را بنویسید. 29
در مورد معرف های کربن دی اکسید به سؤاالت زیر پاسخ دهید. 30

الف( هر کدام از معرف ها به چه رنگ می باشند؟
1( محلول آب آهک:

2( برم تیمول بلو رقیق:
ب( با دمیدن کربن دی اکسید به درون این محلول ها، هر کدام به چه رنگی تغییر پیدا می کنند؟

1( محلول آب آهک:
2( برم تیمول بلو:

با توجه به شکل به پرسش های زیر پاسخ دهید. 31
الف( سه مورد از موارد ذکر شده را نام گذاری کنید.

ب ( نقش قسمت E را بنویسید.
ج( قسمت D چه نقشی در حرکت غذا در مری دارد؟

در مورد دریچه های قلب به سؤاالت زیر پاسخ دهید. 32
الف( وجود دریچه ها در ابتدای بخشی از دستگاه گردش مواد چه نتیجه ای دارد؟

ب ( دریچه های سینی در کجا دیده می شوند؟ نقش آن ها چیست؟
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) ل        ـوزــــزدـمزآآآ

)  1( زیست شناسی 

هز(زـهزسؤـالتز یرزپاسخزدهید.

نوع�سامانۀ�دفعی�را�در�هریک�از�جانداران�زیر�مشخص�کنید.�)برای�هر�مورد�یک�مثال�ذکر�کنید.( 18
الف(میگو:
ب(پالناریا:

ج(ملخ:
د(سفرهماهی:

دو�نوع�همزیستی�را�که�گیاه�برای�بهبود�رشد�از�آن�ها�استفاده�می�کند،�نام�ببرید. 19
تفاوت�بین�فسفولیپیدها�و�تری�گلیسرید�ها�را�بنویسید. 20
باتوجه�به�جریان�خون�در�کلیه�مسیر�زیر�را�کامل�کنید. 21

←←ورودبهکپسولبومن←←ایجادکالفک←←   )2(  ←← )1( ورودسرخرگکلیهبهکلیه←←سرخرگکلیه←← 
←←سیاهرگکلیه←←خروجازکلیه ←←بههمپیوستنسیاهرگها ←←ایجادشبکۀدوممویرگی  )3(

در�چه�بخش�هایی�از�گیاه�گونرا�تبدیل�نیتروژن�به�آمونیوم�رخ�داده�و�توسط�چه�عاملی�انجام�می�شود؟ 22
اهمیت�نشاسته�در�گیاهان�چیست؟ 23
شکل�زیر�چه�فرایندی�را�نشان�می�دهد؟�هر�یک�از�بخش�های�شماره�گذاری�شده�بیانگر�چه�فرایندی�است؟ 24

 
�ثانیه�وضعیت�دهلیزها�و�بطن�ها�چگونه�است؟�حالت�دریچه�های�دولختی�و�سه�لختی�به�چه� 25 0 4/ باتوجه�به�چرخۀ�ضربان�قلب،�در�زمان

صورت�است؟
باتوجه�به�شکل�روبه�رو�به�سؤاالت�زیر�پاسخ�دهید. 26

الف(کدامبخشدرتولیدقسمتBنقشدارد؟
ب(بخشCازچهقسمتهاییتشکیلشدهاست؟

ج(کدامیکازبخشها،درتولیدقسمتAنقشدارد؟

برگ�بعضی�از�گیاهان�بخش�های�غیر�سبز،�مثالً�سفید،�زرد،�قرمز�یا�بنفش�دارد�که�کاهش�نور�در�چنین�گیاهانی،�سبب�افزایش�مساحت� 27
بخش�های�سبز�می�شود.�علت�این�موضوع�چیست؟�این�تغییر�رنگ�در�برگ�چه�اهمیتی�در�ماندگاری�گیاه�دارد؟
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) ل        ـوزــــزدـمزآآآ

)  1( زیست شناسی 

ـلف(زدرستیزیازـادرستیزعبارـتز یرزرـزتعیینزکنید.

نادرستدرست 1 خون�خارج�شده�از�لولۀ�گوارش�از�طریق�سیاهرگ�مستقیماً�به�قلب�برمی�گردد.�

نادرستدرست 2 اطراف�هر�حبابک�را�یک�مویرگ�احاطه�کرده�است.�

نادرستدرست 3 در�جدار�مویرگ�های�مغزی�برخالف�کبد�و�طحال�اصالً�منفذ�مشاهده�نمی�شود.�

نادرستدرست 4 در�گردش�خون�بسته،�سلول�ها�به�طور�مستقیم�و�مستقل�از�خون،�مواد�غذایی�را�دریافت�می�کنند.�

 
ب(زعبارتزدرسـزرـزـ زدـخلزپرــتززــتخابزکنید.

در�جابه�جایی�مواد�در�مسیر�کوتاه،�)پروتئین های تسهیل کنندۀ عبور آب در غشا - پالسمودسم ها(�سرعت�جریان�آب�را�به�درون�یاخته�و�ُکریچه� 5

)افزایش - کاهش(�می�دهد.

یاخته�های�سطح�)درونی - بیرونی(�کالهک،�به�طور�مداوم�با�یاخته�های�جدید،�جانشین�می�شوند. 6

دسته�های�)فیبر - اسکلرئید(�آوندهای�چوبی�را�دربرگرفته�اند. 7

ماهی�های )استخوانی - غضروفی(،�دارای�غدد )شاخکی - راست روده ای(�برای�دفع�هستند. 8

سامانۀ�گردشی�مضاعف،�از )دوزیستان - خزندگان(�به�بعد�شکل�گرفته�است�و�این�جانوران،�از�نوع�بالغشان�قلب�)سه - چهار(�حفره�ای�دارند. 9

 
ج(زـهزسؤـالتز یرزپاسخزکـتاهزدهید.

در�چرخۀ�ضربان�قلب،�زمان�بسته�شدن�دریچۀ�دولختی�حدوداً�چقدر�است؟ 10

با�شکل�گیری�کدام�ساختار�بدن�جانداران�سلوم�یا�حفرۀ�عمومی�تشکیل�می�شود؟ 11

در�روند�انعقاد�خون،�آنزیم�پروترومبیناز�توسط�چه�قسمت�هایی�ترشح�می�شود؟ 12

کیسۀ�گوارشی�در�هیدر�آب�شیرین�چه�وظایفی�دارد؟ 13

انواع�لیپوپروتئین�ها�را�نام�ببرید. 14
تأثیرات�استفاده�از�سوخت�های�فسیلی�را�بنویسید.�)�4مورد( 15
نقش�سلول�های�ماهیچه�ای�مستقر�در�پرز�رودۀ�باریک�چیست؟ 16
باتوجه�به�شکل�زیر�به�سؤاالت�پاسخ�دهید. 17

الف(بخشهایمشخصشدهدرشکلرانامگذاریکنید.
وشبکۀدوممویرگیدر  ب(شبکۀاولمویرگیدر

دیدهمیشود.

) ل        ـوزــــزدـمزآ2آ
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) م        ـوزــــزــمزآآآ

الف(زـرستیزیازـاـرستیزعباراتز یرزرازتعیینزکنید.

نادرستدرست 1 میزان�خدمات�هر�بوم�سازگان�به�میزان�تولیدکنندگان�آن�بستگی�دارد.�
نادرستدرست 2 مغز�ریشه،�بافت�پارانشیم�است�که�در�گیاهان�تک�لپه�ای�دیده�می�شود.�
نادرستدرست 3 در�حبابک�ها�ماکروفاژ�وجود�دارد.�
نادرستدرست 4 کودهای�شیمیایی�شامل�عناصر�معدنی�هستند�که�به�راحتی�در�اختیار�گیاه�قرار�می�گیرند.�
پیکر�رشته�ای�و�بسیار�ظریف�قارچ�ها�با�سطح�بیشتری�از�خاک�در�تماس�هستند�و�می�توانند�مواد�معدنی�و�مواد�آلی�بیشتری�جذب�کنند. 5

نادرستدرست  
نادرستدرست 6 بافت�پیوندی�شامل�دو�نوع�بافت�سست�و�متراکم�است.�

 
ب(زجاهایزخالیزرازـازعباراتزمناسبزپرزکنید.

�گیاهی�است�که�به�طور�خودرو�در�مناطق�خشک�و�کم�آب�رشد�می�کند،�دارای�پوستک�ضخیم�و�روزنه�های�غارمانندی�است. 7
�به�دورن�مایعات�بدن�باعث�تنگی�رگ�ها�می�شود. 8 ورود�یون�
�انجام�می�شود. 9 تنظیم�تولید�گویچه�های�قرمز�به�وسیلۀ�هورمون�
�است. 10 بزرگ�ترین�ذخیرۀ�انرژی�در�بدن�
�استفاده�می�شود. 11 برای�تعیین�سرعت�و�ترکیب�شیرۀ�پرورده�از�
�دارای�هستۀ�دو�قسمتی�دمبلی�است. 12 در�میان�یاخته�های�خونی�
�یکسانی�انجام�می�دهد. 13 �DNAدر�همۀ�جانداران�وجود�دارد�و�

�است. 14 �و� دو�نیروی�مؤثر�در�تبادل�مواد�بین�مویرگ�و�مایع�میان�بافتی�
 

ج(زگزینهزـرسـزرازاـتخابزکنید.

�نام�دارد. 15 �به�فراوانی�یافت�می�شوند� مناطقی�از�دیواره�که�در�آن�کانال�های�میان�یاخته�ای�موسوم�به�
 1( الن - پالسمودسم  2( پالسمودسم - الن  3( الن - پروتوپالست  4( پروتوپالست - الن

�می�باشد. 16 �و�فشار�تورژسانس�آن� �باشد�فشار�اسمزی�آن� هرگاه�پتانسیل�در�یک�سلول�گیاهی�
 1( باال - باال - باال  2( پایین - پایین - باال  3( باال - پایین - باال  4( پایین - باال - باال

 
ـ(زـهزسؤاالتز یرزپاسخزکـتاهزـهید.

نوع�تنفس�در�ملخ�و�کرم�خاکی�به�ترتیب�چگونه�هست؟ 17
جدار�کپسول�بومن�دارای�چند�الیه�است؟ 18
علت�شنیده�شدن�صدای�اول�قلب�چیست؟ 19
اهداف�تشکیل�کالهک�را�در�گیاهان�بنویسید. 20

 
هز(زـهزسؤاالتز یرزپاسخزکاملزـهید.

در�هنگام�فعالیت�ورزشی�یا�در�حالت�استراحت،�برون�ده�قلب�توسط�چه�نوع�سازوکارهایی�تنظیم�می�شوند؟�نام�ببرید. 21
کاهش�تابش�نور�بر�برگ�های�گیاهان�غیرسبز�چه�تأثیری�دارد؟�چه�توضیحی�برای�این�اثرگذاری�و�تغییر�می�توان�ارائه�کرد؟ 22
نایدیس�را�تعریف�کنید. 23
وظیفه�عامل�)فاکتور(�داخلی�معده�چیست؟ 24
دو�مورد�از�وظایف�خون�را�نام�ببرید. 25

) م        ـوزــــزــمزآ6آ

1/5

2/25

2/5

2

2

0/75

0/5

1
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)  1( زیست شناسی 

پاسخ آزمون نوبت اول )2( )1( زیست شنایس 

درست 1 
درست 2 

نادرست 3 
نادرست 4 
درست 5 
درست 6 
درست 7 
اجتماع 8 

ریفالکسمعده)برگشتاسیدمعدهبهمری( 9 
اپیگلوت)برچاکنای( 10 

کلسترول 11 

ماهیچۀصاف 12 

کرمی 13 

استفراغ 14 

بصلالنخاع-پلمغزی 15 

گزینۀ2 16 

گزینۀ2 17 

گزینۀ2 18 

پاسخبهمحیط 19 

یاختههایکبد)جگر( 20 

سنوجنسیت 21 

پیلور 22 

بافتچربی 23 

یونها 24 

معده 25 

بازبانکوچک 26 

شیریرنگ 27 

افزایشکربندیاکسید 28 

29 

الف(کوتاهتروواضحتر
ب(بخش)1(:سرخرگهایکرونری

30 

الف(بطنهامنقبضاند.
ب(دریچههایدهلیزی-بطنیبستهاند.

31 

←سیاهرگششی ←سرخرگششی،)2( الف()1(
ب(دهلیزچپ

ج(ترشحعاملسطحفعال)سورفاکتانت(
د(سنگفرشییکالیهای

32 

الف(مرحلۀانقباضدهلیزهاازقلۀموج»P«تاقلۀموج»R«است.
»T«ب(اندکیپسازثبتموج
ج(هرچهاردریچۀقلببستهاند.

33 

کربنیکانیدرازدرگویچۀقرمز،کربندیاکسیدراباآبترکیبمیکند
وکربنیکاسیدپدیدمیآورد.

34 

الف(نموداریکهدمسنجازدموبازدمهایفردرسممیکند،َدمنگاره
)اسپیروگرام(گویند.

ب(بهروشیکهدرآنصفاتازطریقژنهاازیکجانداربهجاندار
دیگرانتقالمییابد.

ج(حداکثرمقدارهواییکهششهامیتواننددرخودجایدهندوبرابر
استبامجموعظرفیتحیاتیوحجمباقیمانده.

بینمولکولهامیشکندو پیوند بامصرفآب، واکنشیکهطیآن د(
مولکولبزرگبهمولکولهایکوچکترتبدیلمیشوند.

35 

رشدبهمعنیبزرگشدنوشاملافزایشبرگشتناپذیرابعادیاتعداد
یاختههااستمانندایجادشاخهوبرگهایبیشتردرگیاه.

نموبهمعنیتشکیلبخشهایجدیداست،مثالًتشکیلاولینگلدرگیاه.
بهدلیلساختاراسفنجیششها 36 

37 

درونآبمقطر،تخممرغمتورمودرآبنمکغلیظ،چروکیدهمیگردد
فشاراسمزی S±ø ¾M← 

38 

چونبطنهاخونرابهسمتباالوبهدرونسرخرگهامیفرستند،برای
تخلیۀکاملبطنبهتراستانقباضازپایینشروعوبهسمتباالادامهیابد.

39 

←یاختۀپوششیسطحی الف()1(
←یاختۀترشحکنندۀمادۀمخاطی )2(

←یاختۀکناری )3(
←یاختۀاصلی )4(

ب(مادۀمخاطی
ج(یاختههایاصلییابخش)4(

)فاکتور( عامل و کلریدریکاسید - )3( کناری یاختههای یا د(بخش
داخلیمعده
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)  1( زیست شناسی 

 9 دوزیستان - سه
0 است. 3/ (s)  10 حدود

 11 لولۀ گوارش

 12 بافت و گرده های آسیب دیده

 13 وظایف گوارشی و گردش مواد

 HDL 14 )پرچگال(، LDL )کم چگال(

15 

زمین، گرمای  افزایش   )3 اتمسفر،   CO2 افزایش  )2 هوا  آلودگی   )1 
4( تخریب محیط زیست طی استخراج آن ها

16 

موجب حرکت پرزها شده و فرایند جذب را افزایش می دهد.
17 

←لولۀ پیچ خوردۀ نزدیک  B ←کپسول بومن   A )الف
←لولۀ هنله  D ←لولۀ پیچ خوردۀ دور   C

ب( کپسول بومن - اطراف لولۀ پیچ خوردۀ نزدیک و دور و لولۀ هنله
18 

← برش عرضی ساقه در یک گیاه تک لپه الف( )1( 
← برش عرضی ریشه در یک گیاه دولپه  )2(

ب( آبی متیل، دیواره های چوبی را به رنگ آبی و کارمن زاجی، دیواره های 
سلولزی آوند آبکشی را به رنگ قرمز درمی آورد.

ج( بافت نرم آکنه ای است که در تک لپه ای ها دیده می شود.
19 

← پوستک ضخیم  B ← روپوست باالیی   A )الف
← فرورفتگی غارمانند  D ← ُکرک   C

← روپوست زیرین  E
از  جلوگیری  نتیجه  در  و  خورشید  نور  بازتاب  آب،  تبخیر  کاهش  ب( 

افزایش دمای برگ
ج( بخش B )پوستک ضخیم(

20 

بارهای  داشتن  می کنند.  تولید  اسیدی  مواد  گیاخاک،  اجزای  از  بعضی 
مانع  نتیجه  در  و  نگه می دارند  را در سطح خود  مثبت  یون های  منفی، 
از شست وشوی این یون ها می شوند. همچنین گیاخاک )هوموس( باعث 

اسفنجی شدن بافت خاک می شود که برای نفوذ ریشه مناسب است.
 21 کپسول کلیه - چربی

22 

1( از بین رفتن فاصلۀ بین گردیزه و کالفک
2( ایجاد شکاف باریک و متعدد برای نفوذ مواد به گردیزه

23 

انباشت و انتقال فعال یون های 1( پتاسیم، 2( کلر، 3( ساکارز

24 

1( کنترل مواد
2( مانند صافی از ورود مواد ناخواسته یا مضر آپوپالستی جلوگیری می کند.

3( جلوگیری از برگشت مواد جذب شده به بیرون ریشه
25 

C H  ΟΟ 1( کربوهیدرات: 
C H  ΟΟ 2( لیپیدها: 

C H N  ΟΟ  3( پروتئین ها:
C H N P  ΟΟ   4( نوکلئیک اسیدها: 

26 

در هنگام انقباض هر ماهیچه در سیاهرگ مجاور آن دریچه های باالیی باز 
و دریچه های پایینی بسته می شوند و در نتیجه خون به صورت یک طرفه 

به سمت قلب جریان دارد.

پاسخ آزمون نوبت دوم )3( )1( زیست شنایس 

 1 نادرست
 2 درست
 3 درست
 4 درست

 5 نادرست
 6 دیوارۀ یاخته - فضای بین یاخته ای

 7 بهتر گیاهان
 8 کلسیم

 9 بیگانه خواری - تحرک
 10 یاخته های یقه دار - تاژک

 11 ناف کلیه

 12 خرزهره

 13 ائوزینوفیل

 14 دیافراگم

 15 راست

 16 قشری

17 

الف( الیۀ خارجی سطح کلیه از بافت پیوندی که نقشی حفاظتی دارد.
ب( فشار الزم برای توقف کامل اسمز، فشار اسمزی نام دارد.
ج( به درصد حجمی یاخته های خونی، هماتوکریت می گویند.

د( هورمونی برای تنظیم میزان یاخته های خونی قرمز
بازدم عمیق  با یک  و  از یک دم عمیق  مقدار هوایی است که پس  ه ( 
می توان از شش ها خارج کرد و برابر با مجموع حجم های جاری، ذخیرۀ 

دمی و ذخیرۀ بازدمی است.
و( حاصل تقسیم جرم با واحد کیلوگرم بر مربع قد با واحد مترمربع است.
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)  1( زیست شناسی 

24 

الف( بخش A  انتهای رودۀ باریک
بخش B  بندارۀ داخلی
بخش C  بندارۀ خارجی

ب( بخش B  ماهیچۀ صاف
بخش C  ماهیچۀ مخطط

25 

آهن آزادشده یا در کبد ذخیره می شود و یا همراه خون به مغز استخوان 
می رود و در ساخت مجدد گویچه های قرمز مورد استفاده قرار می گیرد.

26 

وجود هوا در فاصلۀ بسیار زیاد بین سلول های پارانشیمی گیاهان آبزی، 
دو فایده دارد:

اندام  گیاهی سبک شود و مقاومت در  1( وجود هوا باعث می شود که 
برابر جریان های آبی کاهش پیدا کند.

2( هوا در تأمین اکسیژن مورد نیاز اندام های گیاهی نقش دارد.
27 

ب( دیوارۀ پسین الف( تیغۀ میانی 
د( تیغۀ میانی ج( دیوارۀ پسین 

ه ( دیوارۀ پسین
28 

عوامل درونی: مقدار آب در گیاه و هورمون های گیاهی
عوامل محیطی: افزایش نور و دما، کاهش کربن دی اکسید

29 

B  یاختۀ همراه الف( A  صفحۀ آبکشی 
D  فیبر C  آوند آبکشی 

F  نایدیس E  الن 
G  دسته ای از عناصر آوندی

ب( قسمت B )یاختۀ همراه(
ج( قسمت C )آوند آبکش(

پاسخ آزمون نوبت دوم )5( )1( زیست شنایس 

 1 درست
 2 نادرست
 3 نادرست
 4 نادرست
 5 نادرست
 6 نادرست

 7 حیات
 8 دیوار یاخته - فضای بین یاخته ای

 9 زیست بوم
 10 ناف کلیه

 11 تحرک

 12 یاخته یقه دار - تاژک

 13 گزینۀ 2

 14 گزینۀ 3

 15 گزینۀ 4

 16 استحکام

 17 پلی ساکارید

 18 کریچه

 19 پالسمودسم

 20 ترومبین

 21 طحال و کبد

 22 پرندگان

23 

الف( به ورود مواد به محیط داخلی، جذب می گویند.
ب( به خون، لنف و مایع بین یاخته ای، محیط داخلی می گویند.

24 

فاصلۀ بین سلولی در بافت نرم آکنه ای زیاد بوده و بین این فاصلۀ ها را 
هوا پر می کند که موجب سبکی اندام و کاهش مقاومت در برابر جریان 

آب و رسیدنO2 بیشتر به سلول ها می شود.
25 

1( الیۀ پیوندی
2( الیۀ غضروفیـ  ماهیچه ای: )این الیه، ضخیم ترین الیۀ دیوارۀ نای است.(

3( الیۀ زیرمخاطی: )این الیه دارای غده های ترشح کننده است.(
4( الیۀ مخاطی

26 

الف( توده غذا را لغزنده و بلع را آسان می کند.
ب( هیدرولیز ناقص نشاسته

ج( جذب آب و یون ها
د( جذب آب

27 

الف( فشار خون
ب( صاف

ج( به نخستین شبکه مویرگی کلیه که درون کپسول بومن تشکیل شده 
است گلومرول می گویند.

د( کبد
28 

ساده و کم هزینه بودن و افزایش دادن مواد معدنی خاک
29 

می گویند.  تثبیت  گیاه  استفاده  قابل  نیتروژن  به  جو  نیتروژن  تبدیل  به 
NH4 )یون آمونیوم(

+

30 

به دلیل این که پس برداشت محصول، ریشه و گرهک گیاه عدس در خاک 
باقی می ماند و از تجزیۀ آن ها گیاخاک غنی از نیتروژن در زمین باقی می ماند.
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پاسخ آزمون نوبت دوم )6( )1( زیست شنایس 

 1 درست
 2 درست
 3 درست
 4 درست

 5 نادرست
 6 نادرست
 7 خرزهره
 8 کلسیم

 9 اریتروپویتین
 10 بافت چربی

 11 شته

 12 ائوزینوفیل

 13 کار

 14 فشار تراوشی - فشار اسمزی

 15 گزینۀ 2

 16 گزینۀ 3

 17 نایدیسی - پوستی

 18 دوالیه

 19 بسته شدن دریچه دهلیزی بطنی

20 

1( سبب لزج شدن سطح یاخته می شود. )تا نفوذ ریشه به خاک آسان شود.(
2( مریستم نزدیک به نوک )انتهای( ریشه را در برابر آسیب های محیطی، 

حفظ می کند.

21 

1( دستگاه عصبی خودمختار
2( هورمون ها

3( تنظیم موضعی جریان خون در بافت ها
4( نقش گیرنده ها در حفظ فشار سرخرگی

22 

باعث می شود مساحت بخش های سبز گیاه بیشتر شود. دلیل آن این هست 
که گیاه نیاز به کلروفیل بیشتری پیدا می کند تا کمبود نور را جبران کند.

23 

لوله های منشعب و مرتبط به هم که با کیتین پوشیده شده اند.
 24 کمک به حفظ ویتامینB12 و جذب آن در روده

 25 انتقال موادغذایی و انتقال گازهای تنفسی

26 

تصفیه و بازگرداندن آب و مواد دیگری که از مویرگ ها به فضای بین 
بافتی نشت پیدا کرده اند و به مویرگ  خونی بازنگشته اند.

27 

در کبد، آمونیاک در اثر ترکیب با کربن دی اکسید به اوره تبدیل می شود.
 28 نیترات و آمونیوم

29 

ب( ریزوبیوم الف( سیانوباکتری 
30 

الف( آندودرم
ب( چوب پنبه )سوبرین(

ج( در تک لپه ای ها به صورت نعلی یا U شکل هست ولی در دو لپه ای ها 
در دیواره جانبی آندودرم قرار دارد.
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5-�جانـدار:�ازکنـارهـمقـرارگرفتندسـتگاههایمختلـف،جاندار 
بهوجـودمیآیـد.

6-�جمعیت:�افرادیکگونهکهدریکمکانودریک زمانزندگی
میکنند،یکجمعیترابهوجودمیآورند.

7-�اجتماع:�درهربومسازگانجمعیتهایگوناگونی)جاندارانمتعلقبه
چندگونهکهدریکمکانودریکزمان(باهمتعاملدارندویک

اجتماعرابهوجودمیآورند.
8-�بوم�سازگان:بههمۀموجوداتزنده)اجتماع(وعواملغیرزنده)هوا،خاک
و...(کهباهمدر تعاملهستندبوم سازگانگفتهمیشود.ماننددریایخزر
از انواعخاصی ناحیۀوسیعجغرافیاییکهدرآن 9-�زیست�بوم:یک
گیاهانوجانورانزندگیمیکنندوناحیۀمشخصیرابهوجودمیآورند

رازیستبوممیگویند.
هرزیستبوماز چندبومسازگانتشکیلشدهاست. 

جنگلهایبارانیاستوایی)کهدرمجاورتخطاستوادرچند
قارهگستردهشدهاست.(

10-�زیست�کره: شاملهمۀجانداران،همۀزیستگاهها)خشکی،اقیانوس،
دریاچههاو...(وهمۀزیستبومهایزمیناست.

  مولکوف های زیسیت

نوکلئیکاسیدها پروتئینهاو4ـ لیپیدها،3ـ 1ـکربوهیدراتها،2ـ
چهارگروهاصلیمولکولهایتشکیلدهندۀیاختهاندوبهمولکولهای

زیستیمعروفند.
1ـ�کربوهیدرات�ها: اینمولکولهاازسهنوععنصرکربن)C(،هیدروژن

)H(واکسیژن)O(ساختهشدهاند.
الف(�مونوساکاریدها:سادهترینکربوهیدراتهاهستند.

گلوکزوفروکتوزمونوساکاریدهاییششکربنیاندوریبوزمونوساکارید
پنجکربنیاند.

مانند: مونوساکاریدساختهشدهاند. دو ترکیب از ب(�دی�ساکاریدها:
ساکارز)قندشکر(

ج(�پلی�ساکاریدها:ازترکیبچندینمونوساکاریدساختهمیشوند.مانند:
1ـ�سلولز:ازپلیساکاریدهایمهمدرطبیعتاستکهدرکاغذسازیو

تولیدانواعیازپارچههابهکارمیرود.
2ـ�نشاسته:درسیبزمینیوغالتوجوددارد.

3ـ�گلیکوژن:درجانورانوقارچهاساختهمیشودکهدرکبدوماهیچه
وجوددارد.)منبعذخیرۀگلوکزدرجانوراناست.(

2ـ�لیپیدها: اینمولکولهاازسهنوععنصرکربن،هیدروژنواکسیژن
ساختهشدهاند.انواعآنشامل:

الف(�تری�گلیسریدها:هرتریگلیسریدازیکمولکولگلیسرولوسه
تری اسیدچربتشکیلشدهاست.مانندروغنهاوچربیها

گلیسریدهادرذخیرهانرژینقشمهمیدارند.
ب(�فسفولیپیدها:بخشاصلیتشکیلدهندۀغشاییاختهایاست. 

ساختارآنشبیهتریگلیسریدهاستبااینتفاوتکهمولکولگلیسرولدر
فسفولیپیدهابهدواسیدچربویکگروهفسفاتمتصلمیشود.

از انواعی در و جانوری یاختههای غشای ساخت در کلسترول: ج(�
هورمونهاشرکتدارد.

3ـ�پروتئین�ها:�اینمولکولهاعالوهبرکربن،هیدروژنواکسیژن،نیتروژن
)N(نیزدارند.پروتئینهاازبههمپیوستنواحدهاییبهنامآمینواسید

تشکیلمیشوند.
نقش�پروتئین�ها:�1ـانقباضماهیچه2ـانتقالمواددرخونوکمکبه

عبورموادازغشاییاخته3ـعملکردآنزیمی
آنزیم�ها:مولکولهاییپروتئینیهستندکهسرعتواکنشهایشیمیایی

راافزایشمیدهند.
4ـ�نوکلئیک�اسیدها:اینمولکولهاعالوهبرکربن،هیدروژنواکسیژن،

نیتروژنوفسفر)p(نیزدارند.
مولکولدنا)DNA(یکنوعنوکلئیکاسیداستکهاطالعاتوراثتی

دردناذخیرهمیشود.
  یاخته ص ابلت در بدن لنسان:

یاختهواحدساختاریوعملکرددرجانداراناست.یاخته)جانوری(از
سهبخش1ـهسته2ـسیتوپالسمو3-غشاتشکیلشدهاست.

1ـ�هسته:نقشآنشکل،اندازهوکاریاختهرامشخصوفعالیتآنرا
کنترلمیکند.

درهسته،دناقرارداردکهدارایاطالعاتالزمبرایتعیینصفاتاست.
اینپوشش (دارد. بیرونی هستهپوششدوالیهای)غشایداخلیو
منافذیدارندکهازطریقآنها،ارتباطبینهستهوسیتوپالسمبرقرار

میشود.
2ـ�سیتوپالسم:فاصلۀبینغشاییاختهوهستهراپرمیکند.

سیتوپالسمازاندامکهاومادۀزمینه)شاملآبومواددیگر(تشکیل
شدهاست.

3ـ�غشای�یاخته
ساختار:لیپید-پروتئین-کربوهیدارت

فسفولیپیدوکلسترول بخشلیپیدیغشا
 مولکول های فسفولیپید در دو الیه قرار گرفته اند که در آن مولکول های 

پروتئین و کلسترول قرار دارند.
مواد�چگونه�از�غشا�عبور�می�کنند؟

1- از فضای بین مولکول های لیپیدی می گذرند.
2- مولکول های پروتئینی به آن ها کمک می کنند.

تعریف�نفوذپذیری�انتخابی�یا�تراوایی�نسبی:یعنیفقطبرخیازمولکولهاو
یونهامیتوانندازغشاءعبورکنند.

ورود�مواد�به�یاخته�و�خروج�از�آن:
تعریف�انتشار�)ساده(:جریانمولکولهاازجایپرغلظتبهجایکمغلظت

)درجهتشیبغلظت(انتشارنامدارد.
نتیجه�انتشار:یکسانشدنغلظتمادهدردوسویغشاء
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عبوراکسیژنوکربندیاکسیدازغشاء

انتشار�تسهیل�شده:پروتئینهایغشاء،انتشارموادراتسهیلمیکنندو
موادرادرجهتشیبغلظتازغشاءعبورمیدهند.

در انتشار ساده و تسهیل شده یاخته انرژی زیستی مصرف نمی کند و مولکول ها 
به دلیل انرژی جنبشی منتشر می شوند.

گذرندگی�)اسمز(:انتشارآبازغشاییباتراوایینسبی
فشار�اسمزی:فشارالزمبرایتوقفکاملاسمز،فشاراسمزیمحلولنامدارد.
هرچهاختالفغلظتآبدردوسویغشاءبیشترباشدفشاراسمزی

بیشتراستوآبسریعترجابهجامیشود.
فشار اسمزی اطراف یاخته ها تقریباً مشابه درون آن ها است، در نتیجه آب بیش از حد 
وارد یاخته نمی شود و به طور معمول یاخته از خطر تورم و ترکیدن حفظ می شود.
انتقال�فعال:�یاختهموادرابرخالفشیبغلظتازطریقمولکولهای

پروتئینغشاءوباصرفانرژیزیستیمنتقلمیکند.
 انرژی در مولکول های ATP ذخیره می شود. وقتی یاخته به انرژی نیاز دارد 

و پیوندهای پرانرژی مولکول ATP را می شکند و انرژی آزاد می شود.
درون�بری:جذبذراتبزرگباتشکیلکیسهوباصرفانرژیزیستی

)سطحغشاءکاهشمییابد(
بیرون�بری:�خروجذرههایبزرگازطریقتشکیلکیسهوباصرفانرژی

زیستی)سطحغشاءافزایشمییابد(
 ابلت های جانوری

 بافت�پوششی:�
ساختار:�یاختههایاینبافت،بهیکدیگربسیارنزدیکاندوبینآنها

فضایبینیاختهایاندکیوجوددارد.
وظیفه:بافتپوششی،سطحبدن)پوست(وسطححفرههاومجاریدرون

بدن)ماننددهان،معده،رودههاورگها(رامیپوشاند.
غشای�پایه:�درزیریاختههایبافتپوششیبخشیبهنامغشایپایه 
وجودداردکهاینیاختههارابهیکدیگروبهبافتهایزیرآن،متصل
نگهمیدارد.غشایپایه،شبکهایازرشتههایپروتئینیوگلیکوپروتئینی 

)ترکیبکربوهیدرات+پروتئین(است.
یاخته�های�بافت�پوششی: 1-سنگفرشی،2-مکعبیو3-استوانهای،که

اینیاختههادریکیاچندالیهسازمانیافتهاند.
 انواع�بافت�پوششی:�1-سنگفرشییکالیهای:مثلدیوارۀمویرگها

2-سنگفرشیچندالیهای:مثلدهانومری
3-مکعبییکالیه:مثلدیوارۀگردیزه)نفرون(

4-استوانهاییکالیهای:مثلمعدهوروده
 بافت�پیوندی:

رشته های  و  کالژن  رشته های  نام  به  پروتئینی  رشته های  یاخته ها،  انواع  از 
کشسان )ارتجاعی( و ماده ی زمینه ای تشکیل شده است.  ماده زمینه ای را 
یاخته های این بافت می سازند. در انواع بافت پیوندی، به مقدار و نوع رشته ها و 

ماده زمینه ای متفاوت است.

انواع�بافت�پیوندی:
2-بافتپیوندیمتراکم)رشتهای( 1-بافتپیوندیسست

4-بافتخون 3-بافتچربی
6-بافتغضروف 5-بافتاستخوان

�بافت�پیوندی�سست:
الف(انعطافپذیراستب(مادهزمینهایآنشفاف،بیرنگ،چسبندهو

مخلوطیازانواعمولکولهایدرشتمانندگلیکوپروتئیناست.
ج(معموالًبافتپوششیراپشتیبانیمیکند.

درزیربافتپوششیلولۀگوارشیکالیهبافتپیوندی
سستقراردارد.

 بافت�پیوندی�متراکم�)رشته�ای(:
الف(�مقاومتاینبافتازبافتپیوندیسستبیشتر،ولیانعطافپذیری 

آنکمتراست.
ب(�میزانرشتههایکالژنبافتپیوندیمتراکمازبافتپیوندیسست

بیشتر،تعداد یاختههایآنکمترومادۀزمینهایآننیزاندکاست.

درزردپی،رباطوبخشهاییازقلب،بافتپیوندیمتراکم
وجوددارد.

 بافت�چربی:
الف(�مادۀزمینهایبافتچربی،ازمادۀزمینهایبافتپیوندیسست
ومتراکم،کمترمیباشد.ب(�درونمادۀزمینهای،یاختههایسرشاراز
چربیفراواناست.ج(اینبافتبزرگترینذخیرۀانرژیدربدناست.
د(�اینبافتدربعضیازقسمتهایبدننقشضربهگیریداشتهوبه

عنوانعایقحرارتینیزعملمیکند.

دربخشهاییازبدنمانندکفدستهاوپاها،نقشضربهگیری
وعایقحرارتیدارد.
 بافت�ماهیچه�ای:

ساختار�و�چگونگی�کار�انواع�ماهیچه�های�بدن:

انواع�بافت�
ماهیچه�ای

صافقلبیمخطط)اسکلتی(

شکل�
یاخته�ها

یاختههایرشتهای،
استوانهایشکل،ظاهر
مخططوقرمزرنگ

یاختههایرشتهای
ومنشعب،

استوانهایشکل،
ظاهرمخططو

قرمزرنگ

یاختههای
دوکیشکل،
بدونظاهر
مخططو
صورتیرنگ

تکهستهاییکیادوهستهایچندهستهایتعداد�هسته
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7-�ظرفیت�حیاتی:مقدارهواییاستکهپسازیکدمعمیقوبایک
بازدمعمیقمیتوانازششهاخارجکرد.

ظرفیتحیاتیبرابربامجموعحجمهایجاریذخیرهدمیو
ذخیرهبازدمی.

8-�ظرفیت�تام:�حداکثرمقدارهواییاستکهششهامیتواننددرخود
جایدهندوبرابراستبامجموعظرفیتحیاتیوحجمباقیمانده.

 سایر لعماف دستگاه تنفس

پردهها این است. صوتی پردههای قرارگیری محل حنجره تکلم:�  
حاصلچینخوردگیهایمخاطبهسمتداخلاند.

پردههایصوتیصداراتولیدمیکنند.

پردههایصوتیراهوایبازدمیبهارتعاشدرمیآورد؛یعنی
صداسازیمربوطبهمرحلۀبازدماستنهدم.

واژهسازیبهوسیلۀلبهاودهان)شاملزبانودندانها(صورتمیگیرد.
 سرفه�و�عطسه:

مقایسه:

دهانۀ�حنجرهبرچاکنای�)اپی�گلوت(زبان��کوچک

عطسه
پایین)بازکردن

راهبینی(
باال)بازکردنراه
حنجرهونای(

پایین

پایینباالباالسرفه

 تنظیم تنفس

 مرکز�تنفس�در�بصل�النخاع:�دم،باانقباضماهیچههایدیافراگم)میانبند(
وبیندندهایخارجیآغازمیشود.انقباضاینماهیچههابادستوری
انجاممیشودکهازطرفمرکزتنفسیدربصلالنخاعصادرشدهاست.
باپایانیافتندم،بازدم)عادی(بدوننیازبهپیامعصبیبابازگشت
ماهیچههابهحالتاستراحتونیزویژگیکشسانیششهاانجاممیشود.

دو�عامل�در�مدت�زمان�دم�و�لحظۀ�توقف�آن�تأثیر�دارند:
2-پیامارسالشدهازششها 1-مرکزتنفسدرپلمغزی

در که دارد هم دیگری مرکز تنفس، مغزی:� پل� در� تنفس� مرکز�  
پلمغزی،واقعاستوبااثربرمرکزتنفسدربصلالنخاع)باهمکاری

پلمغزیوبصلالنخاع(دمراخاتمهمیدهد.
مرکزتنفسدرپلمغزی،میتواندمدتزماندمراتنظیمکند.

افزایشکربندیاکسیدوکاهشاکسیژنخوننیزازعواملمؤثردر
تنظیمتنفساند.

 تنفس لز طریق لرلیند لنتشار

درتنفسازطریقفرایندانتشار،گازهامیتوانندبینیاختههاومحیط
مبادلهشوند.

درتکیاختهایهاوجانورانیمانندکرمپهنوهیدرآبشیرین.

 تنفس انیدییس )ترلشه لی(

نایدیسها،لولههای منشعبومرتبطبههمهستند.
گازهابیننایدیسهاویاختههایبدنازطریقانتشارمبادلهمیشوند
چند  انتهایی، نایدیسهای از یاختهها فاصلۀ متوسط چون  علت

میکروناست.تنفسنایدیسیدربیمهرگانخشکیزیمانندحشراتو
صدپایانوجوددارد.

دراینجانوراندستگاهگردشمواد،نقشیدرانتقالگازهای
تنفسیندارد.

 تنفس پوسیت

برایانجامشدنتنفسپوستیدوشرطالزماست:1ـشبکۀمویرگی
پوستی،2ـسطحبدنمرطوب

بیمهرگانینظیرکرمخاکیودوزیستان

تنفس اندامهای در ساختار سادهترین دوزیستان پوست 
مهرهداراناست.

 تنفس آبشیش

1-سادهترینآبششها،برجستگیهایکوچکوپراکندۀپوستیهستند.

آبششهایخارپوستانمانندستارۀدریایی

2-تنفسازطریقآبششهایپیچیدهتر
ماهیانبالغونوزاداندوزیستانآبششدارند.

تبادلگازازطریقسطوحآبشش،بسیارکارآمداست.
تیغههای طرفین در آب عبور و مویرگها، در خون حرکت جهت

آبششی،برخالفیکدیگراست.
 تنفس شیش

همدربیمهرگانخشکیزیوهمدرمهرهدارانخشکیزیبرایتنفس
ازششاستفادهمیکنند.

میشود باعث که دارد وجود سازوکارهایی ششدار، مهرهداران در
جریانپیوستهایازهواتازهدرمجاورتبخشمبادلهایبرقرارشود.

اینسازوکارهابهسازوکارهایتهویهایشهرتدارند.
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دستگاهگردشخوندریبمهرگان

 سامانۀ گردش باز: در سامانۀ باز، قلب مایعی به نام همولنف را به 
حفره های بدن پمپ می کند. همولنف، نقش های خون، لنف و آب میان 

بافتی را بر عهده دارد.
از آن جایی که این جانوران مویرگ ندارند، بنابراین همولنف مستقیماً به 

فضای بین یاخته ای وارد می شود و در مجاورت آن ها جریان می یابد.

 بند پایان و بیشتر نرم  تنان سامانۀ گردشی باز دارند.

گردشخونسادهدرمهرهداران

گردش خون ساده، در ماهی ها و نوزاد دوزیستان وجود دارد. در این نوع گردش 
خون، خون تیره وارد قلب می شود و سپس به سمت آبشش ها فرستاده می شود.

سامانۀ گردش خون ساده در ماهی به صورت زیر است:
CO2 زیاد( ابتدا از سیاهرگ شکمی به سینوس  1ـ خون تیره )دارای 
سیاهرگی )یک برآمدگی در رگ( که قبل از دهلیز قرار دارد، وارد می شود.

2ـ پس از آن، خون وارد دهلیز و سپس به بطن وارد می شود.
3ـ با انقباض بطن، خون از بطن وارد مخروط سرخرگی که بعد از بطن 

قرار دارد، می شود.

4ـ سپس خون از مخروط سرخرگی وارد سرخرگ شکمی ماهی می شود 
و از سرخرگ شکمی به آبشش ها می رود.

5ـ پس از تبادل گازهای تنفسی خون از طریق سرخرگ پشتی به تمام 
بدن و پس از تبادل مویرگی با یاخته های بدن، وارد سیاهرگ شکمی 

می شود و به قلب برمی گردد.
گردشخونمضاعفدرمهرهداران

در مهره دارانی که دارای شش هستند، گردش خون مضاعف وجود دارد.
مانند دوزیستان بالغ، خزندگان، پرندگان و پستانداران.

 گردش خون مضاعف در دوزیستان:
1ـ خون تیره از بطن به سمت شش و پوست رفته تا تبادالت گازی را 

انجام دهد.
2ـ سپس خون روشن به دهلیز چپ بر می گردد و به بطن می ریزد.

3ـ بعد از آن طی گردش خون عمومی، بطن خون روشن را به کل اندام ها 
می فرستد.

به دهلیز  تیره  اندام های بدن، خون  تبادل مواد در  انجام  از  بعد  4ـ 
راست می ریزد.

دئاز مظوم عمدم  یممسظ میظنتمجن لصف

کلیهها

1- لوبیایی شکل
2- هر کلیه دارای یک ناف است که رگ های خونی، لنف، اعصاب و 

میزنای با گذر از ناف کلیه، با کلیه ارتباط برقرار می کنند.
3- روی هر کلیه، غدۀ فوق کلیه قرار دارد که در تنظیم کار کلیه نقش 

مهمی را ایفا می کند.
تعداد: دو عدد

محل قرارگیری: در طرفین ستون مهره ها و پشت شکم
اندازه: در هر فرد بالغ، تقریباً به اندازۀ یک مشت بستۀ آن فرد

مقایسۀ موقعیت قرارگیری کلیۀ راست و چپ: کلیۀ راست کمی پایین تر از 
به علت موقعیت قرارگیری و شکل کبد که در  کلیۀ چپ قرار دارد. 

سمت راست بدن واقع شده است و کلیۀ راست در زیر آن قرار دارد.
 حفاظت از کلیه ها:

1- دنده ها: بخش باالیی کلیه ها توسط پایین ترین دنده ها محافظت می شود. 
بافت  از جنس  2- کپسول کلیه: جنس و شکل ظاهری: پردۀ شفافی 

پیوندی رشته ای
محل قرارگیری: اطراف هر کلیه احاطه شده است.

نقش: مانعی در برابر نفوذ میکروب ها به کلیه
3- بافت چربی اطراف کلیه ها: از کلیه ها در برابر ضربه محافظت می کند 

و همچنین در حفظ موقعیت کلیه ها نقش مهمی دارد.

 ساختار درونی کلیه:
در برش طولی کلیه 3 ناحیه دیده میَ شود:

3- لگنجه 1- بخش قشری  2- بخش مرکزی 
 در بخش مرکزی تعدادی ساختار هرمی شکل دیده می شود که هرم های کلیه 
نام دارند. قاعده ی هرم ها به سمت بخش قشری و رأس آن ها به سمت لگنچه است.

 هر هرم و ناحیه قشری مربوط به آن را یک لپ کلیه می نامند.
 در فاصله ی بین هرم ها، انشعاباتی از بخش قشری به نام ستون های کلیه 

دیده می شود.
 لگنچه ساختاری شبیه به قیف دارد.

ادرار تولید شده به آن وارد و به میزنای هدایت می شود تا کلیه را ترک کند.
گردیزه)نفرون(ها:

 هر کلیه حدود یک میلیون گردیزه دارد. هر انسان دو کلیه دارد. پس جمعا 
می شه دو میلیون

هر گردیزه شامل: 
1- کپسول بومن: ابتدای گردیزه و قیفی شکل

2- لوله پیچ خورده  نزدیک
3- قوس هنله: U شکل است.

4- لوله پیچ خورده دور: گردیزه را به مجرای جمع کننده ادرار متصل می کند.
گردشخوندرکلیه

شبکۀ  دو  می دهد.  رخ  مویرگ ها  طریق  از  مواد  تبادل  آن جایی که  از 

مجن لصف
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)  1( زیست شناسی 

لویژیگلهایلدیوارۀلیاختهلایلولپروتوپالست

هسته،  شامل  که  است  گیاهی  یاخته  زندۀ  بخش  پروتوپالست:   
در  پروتوپالست  است.  پالسمایی  غشای  و  )سیتوپالسم(  میان یاخته 

گیاهان، هم ارز یاخته در جانوران است.
جمله  از  که  دارد  متفاوتی  عملکردهای  دیواره  یاخته ای:  دیوارۀ  وظیفۀ 

وظایف آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- حفظ شکل یاخته ها
نتیجه  در  و  یاخته ها  استحکام   -2

استحکام پیکر گیاه

در همۀ یاخته های گیاهی )مرده، 
را  وظیفه ها  این  دیواره  زنده(، 

برعهده دارد.
3- واپایش )کنترل( تبادل مواد بین 

یاخته ها در گیاه
4- جلو گیری از ورود عوامل بیماری زا

فقط در یاخته های گیاهی زنده، 
برعهده  را  وظیفه ها  این  دیوارۀ 

دارد.
لدیوارهلسازی

 تیغۀ میانی: در تقسیم یاختۀ گیاهی بعد از تقسیم هسته و با هدف 
تقسیم میان یاخته  )سیتوپالسم(، الیه ای به نام تیغۀ میانی تشکیل می شود.

در نتیجه  این الیۀ )تیغۀ میانی( میان یاخته را به دو بخش تقسیم می کند 
دو یاخته ایجاد می شود.

جنس تیغۀ میانی: تیغۀ میانی از پلی ساکاریدی به نام پکتین ساخته شده است. 
پکتین مانند چسب عمل می کند و دو یاخته را در کنار هم نگه می دارد.

 تیغۀ میانی، بین دو یاختۀ گیاهی که در مجاور هم هستند، 
مشترک است.

 دیوارۀ نخستین: پروتوپالست هر یک از یاخته هایی که تازه تشکیل 
شده است، الیه یا الیه های دیگری به نام دیوارۀ نخستین می سازند؛ 
بنابراین با توجه به این جمله می توان گفت که دیوارۀ نخستین می تواند 

یک یا چند الیه باشد.
سلولز  رشته های  )نخستین(  دیواره  این  در  نخستین:  دیوارۀ  جنس 
از  انواعی  و  پروتئین  از  زمینه ای  در  که  دارند  وجود  )پلی ساکارید( 
پلی ساکاریدهای غیررشته ای قرار می گیرند؛ بنابراین در ساختار دیوارۀ 

نخستین چند نوع پلی ساکارید وجود دارد.
دیوارۀ نخستین، مانند قالبی، پروتوپالست را دربر می گیرد؛ اما مانع رشد 
علت زیرا، قابلیت گسترش و کشش دارد و همراه با رشد  آن نمی شود 
پروتوپالست و اضافه شدن ترکیبات سازندۀ دیواره، اندازۀ آن نیز افزایش می یابد.

 دیوارۀ پسین: در بعضی یاخته های گیاهی، الیه های دیگری نیز ساخته 
می شود که به مجموع آن ها دیوارۀ پسین می گویند.

استحکام و تراکم این دیواره از دیوارۀ نخستین بیشتر است.

می شود  متوقف  پسین  دیوارۀ  تشکیل  از  بعد  یاخته  رشد   
علت زیرا دیوارۀ پسین برخالف دیوارۀ نخستین قابلیت گسترش 

و کشش ندارد.

 بین دو یاخته ای که دارای دیوارۀ پسین هستند، 5 الیه مربوط 
به دیواره وجود دارد:

لارتباطلبینلیاختهللهایلگیاهی

 پالسمودسم: در قسمت هایی از دیوارۀ یاخته ای، بین دویاخته ای که 
مجاور هم قرار دارند، منافذی وجود دارد که از این منافذ کانال های 
میان یاخته ای )سیتوپالسمی( از یاخته ای به یاختۀ دیگر کشیده شده اند 

که به این کانال ها پالسمودسم می گویند.
وظیفۀ پالسمودسم: مواد مغذی و ترکیبات دیگر مانند آب و پیام های 
شیمیایی، می توانند از راه پالسمودسم ها از یاخته ای به یاختۀ دیگر بروند.

 الن: دیوارۀ یاخته ای در بعضی نقاط نازک تر بوده که به این مناطق 
نازک تر الن می گویند.

الن های یاخته های مجاور، معموالً در مجاورت یکدیگر قرار می گیرند و 
دیواره در آن قسمت در مجموع نازک تر از سایر بخش هاست.

لُکریچهل)واکوئول(،لمحیللبرایلذخیره

شیرۀ کریچه ای: در این اندامک، مایعی به نام شیرۀ کریچه ای قرار دارد. 
شیرۀ کریچه ای ترکیبی از آب و مواد دیگر است. مقدار و ترکیب این 
شیره از گیاهی به گیاه دیگر و حتی از بافتی به بافت دیگر فرق می کند.

لرنگلهالولترکیباتلدرلکریچه

 مواد رنگی: آنتوسیانین یکی از ترکیبات رنگی است که در کریچه 
ذخیره می شود.

آنتوسیانین در ریشۀ چغندر قرمز، کلم بنفش و میوه هایی مانند پرتقال 
توسرخ، به مقدار فراوانی وجود دارد. جالب است که رنگ آنتوسیانین در 

pHهای متفاوت، تغییر می کند.
انواعی از دیسه ها در گیاهان وجود دارد که مواد مختلفی مانند نشاسته و 

رنگیزه ها را در خود ذخیره می کنند.
دیسه ها را در گیاهان براساس مواد ذخیره شده در آن ها به دسته های 
مختلف تقسیم بندی می کنند از بین آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- سبزدیسه )کلروپالست(، 2- رنگ دیسه )کروموپالست( 3- نشادیسه 
)آمیلوپالست(

 سبزدیسه )کلروپالست(: به مقدار فراوانی سبزینه )کلروفیل( دارد. 
به همین علت گیاهان، سبز دیده می شوند، ولی در گیاهان، انواع دیگری 

از رنگ ها دیده می شود.
 رنگ دیسه )کروموپالست(: این اندامک، یعنی کروموپالست، مقدار 

زیادی رنگیزه با نام کاروتنوئید را در خود ذخیره می کند.
در  از دیسه ها، رنگیزه ندارند، مثالً  بعضی   نشادیسه )آمیلوپالست(: 
دیسه های یاخته های خوراکی سیب زمینی، به مقدار فراوانی نشاسته ذخیره 
شده است که به همین علت به آن نشادیسه )آمیلوپالست( می گویند.

ذخیرۀ نشاسته، هنگام رویش جوانه های سیب زمینی، برای رشد جوانه ها و 
تشکیل پایه های جدید از گیاه سیب زمینی مصرف می شود.

شش لصف
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 تعریق

خارجشدنآببهصورتقطرههایمایعازگیاهراتعریقمیگویند.
اگرمقدارآبیکهدراثرفشارریشهایبهبرگهامیرسدازمقدارتعرقآن
ازسطحبرگبیشترباشد،مقدارآباضافیبهصورتقطراتیازانتهایالبۀ
برگهایبعضیازگیاهانعلفیخارجمیشودکهبهآنتعریقمیگویند.

انجام آبی روزنههای نام به ویژهای ساختارهای از تعریق 
میشودونشانۀفشارریشهایاست،روزنههایآبیبرخالفروزنهای

هواییهمیشهبازهستندومحلآنهادرانتهایالبۀبرگهاست.

 حرکت شیرۀ پرورده در گیاهان

محل منبع:بخشیازگیاهکهترکیباتآلیموردنیازبخشهایدیگرگیاه
راتأمینمیکند،محلمنبعنامیدهمیشود.برگهاازمهمترینمحلهای

منبعهستند.
محل مصرف: بخشیازگیاهکهترکیباتآلیبهآنجامیروندوذخیرهیا

مصرفمیشوند،محلمصرفنامیدهمیشود.
حرکتشیرۀپرورده)موادآلی(ازاندامتولیدبهانداممصرفنسبتبه

حرکتشیرۀخام)آبوموادمعدنی(پیچیدهتروکندتراست،زیرا:
1-میدانیدکهشیرۀپرورده،درونآوندآبکشیحرکتمیکندومواد
آلی)شیرۀپرورده(درهمۀجهاتمیتوانددرگیاهحرکتکننددرحالی

کهشیرۀخامدرآوندچوبی،فقطبهسمتباالحرکتمیکند.
و میکند حرکت آبکشی آوند درون پرورده، شیرۀ که میدانید -2
سلولهایآوندآبکشیبرخالفآوندچوبیزندهاندودارایسیتوپالسم

هستند؛بنابراینحرکتشیرۀپروردهازطریقمیانیاختۀ)سیتوپالسم(
یاختههایزندۀآبکشیوازیاختهایبهیاختۀدیگرانجاممیشود.

3-ترکیباتآلی)شیرۀپرورده(قادربهانتشارازغشایپالسمایینیستند
درحالیکهشیرۀخاممیتواندازطریقغشاهایسلولینیزانتشارپیداکند.

برایتعیینسرعتوترکیبشیرۀپروردهمیتوانازشتهها
استفادهکرد.

شتههاحشراتیهستندکهخرطومخودراواردآوندآبکشیساقهمیکنند
وموادآلیدرونآنرامیمکند.زیستشناسانمیتوانندشتهرابیحس
کنندوسپسخرطومآنراببرندوخرطومدرونآوندآبکشیباقی
میماند.درنتیجه،شیرۀپروردهازخرطومبریدهشدهبهبیرونتراوش

میکند.

چگونگی حرکت شیرۀ پرورده: یکگیاهشناسآلمانیبهنامارنست
مونش،الگویجریانفشاریرابرایجابهجاییشیرۀپروردهارائهدادهاست.

حرکتتودهایشیرۀپروردهدرطوللولۀآوند)آبکش(فعال
استکهانرژیالزمبرایاینحرکت،توسطسلولهایهمراهکه

دارایمیتوکندریهایزیادیهستند،تأمینمیشود.

موادآلیدرگیاهانبهصورتتنظیمشده،تولیدومصرفمیشوند.
عالوهبراینکهخودگیاهاینکاررامیکند،گاهیباغبانهاهماینکار

رابرایگیاهانجاممیدهند.
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