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 های زیر پاسخ دهید.به پرسش 10
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 در جدول زیر، سمت چپ و راست قلب را با هم مقایسه کنید.
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های تعداد سیاهرگ
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 شوند.(، دهلیزها منقبض می  P -  QRSدر قله منحنی )   -2
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 های پیچیده نزدیک بیشتر است؟چرا میزان بازجذب در لوله 16
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 جدول مقایسه ای زیر را که درباره تنوع دفع و تنظیم اسمزی در بی مهرگان است، کامل کنید.

 ویژگی نام سامانه دفعی

 متصل به روده است. الف ......

  منفذی به بیرون باز می شود.لوله ای که با  ب ......
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 سه نوع یاخته روپوستی تمایز یافته در اندام های هوایی را نام ببرید. الف(

 یاخته تمایز یافته روپوستی در ریشه را نام ببرید. ب(

1 

 در ............... دسته های آوند چوبی و دسته های آوند آبکشی به صورت یک در میان قرار دارند. الف( 20
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دانش آموزی ادعا دارد که بیشترین جذب آب در ریشه مربوط به منطقه نوک ریشه است، با او موافقید یا خیر؟ دلیل  21
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 5/0 ام ببرید؟دو نمونه از سازگاری های گیاهان برای زندگی در خشکی را ن 23
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 در جدول زیر دو فرایند تعرق و تعریق با هم مقایسه شده اند. جاهای خالی را کامل کنید.

 تعریق تعرق فرایند

 روزنه آبی ...... نوع روزنه

  ...... بستهگاهی باز و گاهی  عملکرد روزنه
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