
p

شناسی دیروز، امروز و فرداشناسی دیروز، امروز و فردازیستزیست::مبحثمبحث

::هاهامعرفی نشانهمعرفی نشانه
::هر سوال استهر سوال استآماريآماريگر اطالعاتگر اطالعاتاست که بیاناست که بیاناستفاده شدهاستفاده شدهیر یر به شرح زبه شرح زهاییهاییدر شناسنامه هر سوال نشانهدر شناسنامه هر سوال نشانه

..باشدباشدمیمیشرکت کننده در آزمونشرکت کننده در آزمونآموزانآموزاندانشدانش، از کل، از کلسوالسوالبهبهمراجعینمراجعینتعداد تعداد به معنايبه معناي

..اندانددادهدادهپاسخ صحیح پاسخ صحیح باشد که به این سوالباشد که به این سوالکنندگان میکنندگان میي از شرکتي از شرکتبه معناي درصدبه معناي درصد

..اشداشدببمیمیبه معناي تاریخ برگزاري آزمون به معناي تاریخ برگزاري آزمون 

..باشدباشدمیمیکنندگان در آن آزمون کنندگان در آن آزمون به معناي جمعیت شرکتبه معناي جمعیت شرکت

جدول تعداد سؤاالت هر جدول تعداد سؤاالت هر اینایندردر..تهیه شده استتهیه شده استمانند نمودار باال مانند نمودار باال ها ها بندي سوالبندي سوالسطحسطحجدول و نمودارجدول و نمودار،،کتابکتاببراي هر مبحث براي هر مبحث 

..هاي مراجعه ابتدایی و انتهایی هر سطح مشخص شده استهاي مراجعه ابتدایی و انتهایی هر سطح مشخص شده استي سؤاالت و درصدي سؤاالت و درصدشمارهشماره،،))نسبتاً دشوار، دشوار، دشوارترنسبتاً دشوار، دشوار، دشوارتر((سطح سطح 

منطقی منطقی بدیهی است که این نمودار باید شیببدیهی است که این نمودار باید شیب. . استاستها تنظیم شدهها تنظیم شدهي سوالي سوالنمودار براساس درصد مراجعه به سوال و شمارهنمودار براساس درصد مراجعه به سوال و شماره

..ودودششتر میتر میرویم درصد مراجعه در سطح دشوارتر کمرویم درصد مراجعه در سطح دشوارتر کمداشته باشد و هرچه رو به پایان میداشته باشد و هرچه رو به پایان می

هاسطح سوال نسبتاً دشوار: سطح اول دشوار: سطح دوم دشوارتر: سطح سوم
شماره سوال 7 -1 14 -8 20–15

درصد مراجعه 84 -89 65 -81 43 -64

شماره سوال
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  سطحي هاي سه مجموعه كتاب شناسي ديروز، امروز، فردا زيست:1فصل  شناسي دهم زيست

  

نسبتاً دشوار  هاي سؤال
  

  
 

  .سوال پاسخ دهند 3سوال به  10از هر  5500تا  5000آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .دهند سوال پاسخ) 5يا (4سوال به  10از هر  6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

 .سوال پاسخ دهند 6سوال به بيش از 10به باال از هر   6250آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  است؟ نادرستكدام  - 1
  »…ي جانداران  در همه«

  
  .دارند يعني وضع دروني پيكر خود را در حد ثابتي نگه مي ،شود هومئوستازي ديده مي) 1

  .كند را تنظيم ميشود و اطالعات ذخيره شده در نوعي مولكول، الگوهاي آن  رشد و نمو ديده مي) 2

  .يابي را دارند يعني سطوحي از سازمان ،شود نظم و ترتيب ديده مي) 3

  .آورند وجود مي يعني موجوداتي كامالً شبيه خود را به ،شود توليدمثل ديده مي) 4

  »…ي مونارك  نوزاد پروانه« كند؟  تكميل مي نادرستيي مقابل را به  چند مورد جمله - 2
  
  .كند از برگ درختان تغذيه مي) الف
  .پيمايد در طي مهاجرت هزاران كيلومتر را مي) ب
  .برد هاي عصبي بهره مي يابي مسير مهاجرت از ياخته در جهت) ج

  3) 4  2) 3  1) 2  صفر) 1

  …جز  كند، به ي موارد زير در مولكول دنا صدق مي همه - 3
  

  .شود ها به آساني شناسايي مي با استفاده از آن هويت انسان) 1

  .بيني كرد هاي احتمالي فرد را در آينده پيش توان، بيماري هاي آن مي با بررسي ژن) 2

  .شود ي جانداران توسط آن تنظيم مي الگوهاي رشد و نمو در همه) 3

  .كننده دارد ي حيات نقش تنظيم سطوح گسترهي  در همه) 4

  كدام گزينه صحيح است؟ - 4
  

  .تواند وضع دروني پيكر خود را در حد ثابتي نگه دارد محيط جانداران همواره در تغيير است اما جاندار نمي) 1

  .دهند هاي محيطي پاسخ مي ي جانداران به محرك همه) 2

  . يابي را دارند بسياري از جانداران سطوحي از سازمان) 3

  .آورند وجود مي جانداران موجوداتي دقيقاً شبيه خود را به) 4

  

  

25050    7/8/95    %70    %89    

25050    7/8/95    %18    %88    

25050    7/8/95    %72    %87    

18181    23/7/95    %65    %86    
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 5471:كد كتاب سطحيهاي سهمجموعه كتاب شناسي ديروز، امروز، فردا زيست:1فصل  شناسي دهم زيست

  كند؟ كدام گزينه تعريف درستي از جمعيت بيان مي - 5
  

  .كنند مجموع جانداراني از يك گونه كه در چند مكان زندگي مي) 2  .كنند مجموع جانداراني از يك گونه كه در يك مكان زندگي مي) 1

  .كنند در چند مكان زندگي مي مجموع جانداراني از چند گونه كه) 4  .كنند مجموع جانداراني از چند گونه كه در يك مكان زندگي مي) 3

  ؟نيستشناسي صحيح  كدام گزينه در مورد علم زيست - 6
  

  .هاي ما پاسخ دهد ي پرسش تواند به همه هايي است و نمي داراي محدوديت) 1

  .گيري باشند طور مستقيم يا غيرمستقيم قابل مشاهده و اندازه كنند كه به در اين علم فقط ساختارها و فرايندهايي را بررسي مي) 2

  .تر جانداران روي زمين را شناسايي و بررسي كرده است كه اين علم تاكنون بيششناسان معتقدند  زيست) 3

  .كنند هاي جانداران را معرفي مي علم بررسي حيات است و در اين علم معموالً به جاي تعريف حيات، ويژگي) 4

  كند؟  كامل مي نادرستيكدام مورد جمله را به  - 7
  »…در پزشكي شخصي «

  
  .هايي كه در آينده قرار است فرد به آن مبتال شود، آگاه شد توان از بيماري مي) 1

  .شود ي حال بيمار استفاده مي براي درمان بيماري صرفاً از مشاهده) 2

  .شود براي تشخيص بيماري از اطالعات ژني فرد استفاده مي) 3

  .شود هاي درماني خاص در ارتباط با بيماري طراحي مي روش براي هر فرد) 4

   

18181    23/7/95    %65    %86    

18181    23/7/95    %74    %84    

18181    23/7/95    %74    %84    
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  سطحي سه هاي مجموعه كتاب شناسي ديروز، امروز، فردا زيست:1فصل  شناسي دهم زيست

  

دشوار   هاي سؤال
  

  
  .سوال پاسخ دهند 2سوال به  10از هر  5500تا  5000آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .سوال پاسخ دهند) 4يا (3سوال به  10از هر  6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .سوال پاسخ دهند 5سوال به بيش از 10به باال از هر   6250آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  اند؟ ترتيب كدام به» ج«و » ب«، »الف«هاي زير موارد  در ارتباط با واكنش - 8

  
  

  هاي روغني دانه نفت خام گياهي  شده  نفت خام تصفيه گليسيرين 
  استخراج -تصفيه  –واكنش شيميايي ) 2   واكنش شيميايي –استخراج  –تصفيه ) 1

  استخراج -واكنش شيميايي  –تصفيه ) 4   واكنش شيميايي –تصفيه  –استخراج ) 3

  چند مورد از عبارات به درستي بيان شده است؟ - 9

  
  .آيد هاي گوناگون، يك اجتماع به وجود مي از تعامل جمعيت) الف
  .بدن گوزن از چند دستگاه تشكيل شده است) ب
  .هر دستگاه از چند اندام تشكيل شده است) ج
  .كنند، تشكيل شده است از مجموع جانداران چند گونه كه در يك جا زندگي مي يك جمعيت) د
1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  .است …تعداد جانداران ناشناخته نسبت به جانداران شناسايي شده،  …بيني  بيني نسبت به جانداران غيرذره تنوع جانداران ذره - 10

  
  تر كم –همانند ) 2    تر بيش –همانند ) 1

  تر كم –برخالف ) 4    تر بيش –برخالف ) 3

    … نيستممكن  - 11

  
  .هايي بهره ببرند ي جانداران براي سازش با محيط از ويژگي همه) 1

  .هاي يك درخت تنوع وجود داشته باشد در بين برگ) 2

  .گيري جمعيت شود شكلهاي گوناگون، منجر به  تعامل اجتماع) 3

  .محيط جانداران همواره در حال تغيير باشد) 4

  

32820    19/9/95    %63    %81    

18181    23/7/95    %54    %81    

25050    7/8/95    %80    %59    

32820    19/9/95    %59    %80    

الفب ج
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 5471:كد كتاب سطحيهاي سهمجموعه كتاب شناسي ديروز، امروز، فردا زيست:1فصل  شناسي دهم زيست

  ؟نيستهاي افزايش كميت و كيفيت غذاي انسان  كدام گزينه جزء راه - 12

  
 

 .آيد دست مي طور مستقيم يا غيرمستقيم از گياهان به تر گياهان، زيرا غذاي انسان به شناخت بيش) 1

 .ها هاي آن هاي مطلوب از جانداران ديگر به گياهان زراعي و بهبود ويژگي انتقال ژن) 2

 .كه بر روي كيفيت رشد گياهان توليدشده مؤثرند …رطوبت، نور و شناخت تأثير عواملي مانند دما، ) 3

  .ي ميكروبي كه در خاك وجود دارند هاي پيچيده هاي نابودي و مقابله با تمامي اجتماع شناخت راه) 4

  كنند؟ تكميل مي نادرستيي زير را به  چه تعداد از موارد ذكرشده، جمله - 13

  »…ي جانداران  ياخته در همه«
  .ارد و واحد ساختاري و عملي حيات استوجود د) الف
  .شود ديده مي هاي آسيب باعث رشد و ترميم بافت) ب
  .كند ذخيره مي (DNA)اطالعات مورد نياز براي زندگي خود را در مولكول دنا ) پ
  .كند داراي غشايي است كه ورود و خروج مواد را به ياخته كنترل مي) ت
  .شود هاي زيستي در آن انجام مي ي فعاليت سطح ساختاري است كه همه ترين پايين) ث
  

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

  …شناسان پس از شناخت ساختار مولكولي رخ داد كه  ها و ابزارهاي زيست ها، روش تحول در نگرش -14

  
  .شود اجزاي عملكردي ياخته يافت مي در هريك از) 1

  .شود در ساختار بخشي از ياخته با نفوذپذيري انتخابي ديده مي) 2

  .گردد اطالعات ذخيره شده در آن منجر به تنظيم الگوهاي رشد و نمو مي) 3

  .شود هاي زيستي تالش مي امروزه با استفاده از آن تنها براي توليد سوخت) 4
  

18181    23/7/95    %65    %77    

18181    23/7/95    %54    %77    

28320    21/8/95    %50    %65    
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  سطحي هاي سه مجموعه كتاب شناسي ديروز، امروز، فردا زيست:1فصل  شناسي دهم زيست

  

 تردشوار  هاي سؤال
  

  

  .سوال پاسخ دهند 1سوال به  10از هر  5500تا  5000آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .سوال پاسخ دهند) 3يا (2سوال به  10از هر  6250تا  5500آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  .سوال پاسخ دهند4 سوال به بيش از 10به باال از هر   6250آموزان ترازهاي  انتظار داريم دانش

  كدام گزينه صحيح است؟ -15

  
  .تر از باكتري است يابي انسان بيش سطوح سازمان) 1

  .ي دناست الگوي رشد و نمو انسان برخالف قارچ برعهده) 2

  .جانوران برخالف گياهان نيازمند انرژي هستند) 3

  .ايستايي هستند ها، داراي هم سلولي جانداران پرسلولي برخالف تك) 4

  بيان كرده است؟» .تر از اجتماع اجزاء است كل، چيزي بيش«ي  هاي زير، تعبير درستي را از جمله يك از گزينه كدام -16

  
 

 .يابد كنند، كارايي سامانه در مجموع افزايش مي از هم كار ميصورت جدا  ي يك مجموعه به دهنده كه اجزاي تشكيل هنگامي) 1

 .كند كه اجزاي يك مجموعه جدا از هم و يا در تعامل با يكديگر كار كنند، تفاوتي در خروجي سامانه ايجاد نمي اين) 2

 .توضيح دادها  ي آن ي اجزاي سازنده توان صرفاً با مطالعه ي پيچيده و مركب را مي هاي سامانه ويژگي) 3

  .اي كه يك مجموعه خواهد داشت، مؤثر است ارتباط بين اجزا مانند خود اجزا، در تشكيل و خروجي) 4

  .سطح باالتر قرار دارد …در  …نسبت به  …بندي حيات  در سطوح سازمان -17

  
      4   -ي ياخته  هسته –دستگاه حركتي ) 1

  3 -بافت استخوان  –دستگاه حركتي ) 2

        5 –ي ماهيچه  ياخته –جاندار ) 3

  4 –) ميتوكندري(راكيزه  –جاندار ) 4

   

25050    7/8/95    %48    %64    

18181    23/7/95    %54    %60    

18181    23/7/95    %24    %53    
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 5471:كد كتاب سطحيهاي سهمجموعه كتاب شناسي ديروز، امروز، فردا زيست:1فصل  شناسي دهم زيست

  

  كنند؟ درستي كامل مي چند مورد عبارت زير را به -18

  »…ميكروبيوم  نيستممكن «
  .در گياهان، به افزايش توليدكنندگي منجر شود) ب    .در انسان، منجر به بروز بيماري گردد) الف
  .در انتقال صفت يا صفاتي به جانداران ديگر نقش داشته باشد) د  .رود كار  مهندسي ژنتيك براي بهبود مقاومت گياهان بهدر ) ج
  
  صفر) 4  3) 3  2) 2  1) 1

  …يابي حيات،  در هر سطح از سطوح سازمان -19

  
  .ناميم ها را حيات مي شود كه مجموع آن هايي ديده مي گيري تعامل شكل) 1

  .شود آن سطح را شامل مي يدهنده هاي تشكيل از مجموع مولكول  چيزي بيش) 2

  .ارتباط بين اجزا همانند خود اجزا تأثيرگذار است) 3

  .شود هايي وجود دارد كه در هر جانداري ديده مي ويژگي) 4

  … نيستگياه تراژني ممكن  -20

  
  

  .ي صفات انساني باشد ظاهركننده) 2  .ژن گياهان خودرو را در اختيار داشته باشد) 1

  .به محرك بيروني پاسخ دهد) 4    .ي سلولز باشد كننده فاقد آنزيم تجزيه) 3

25050    7/8/95    %16    %44    
                

27050    8/11/95    %22    %43    

                

27050    8/11/95    %18    %43    

                



 
 

  
  

  
  

  ييــخ تشريحخ تشريحــپاسپاس
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شناسي دهمزيست فرداشناسي ديروز، امروز، زيست:1فصل  سطحي هاي سه مجموعه كتاب   

 

 

 

 

   »4« ي گزينه - 1

ــداران اســت توليــدمثل از ويژگي در توليــدمثل، . هــاي مشــترك جان

  .آورند وجود مي جانداران موجوداتي كم و بيش شبيه خود را به

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

 »3« ي گزينه - 2

  .كنند جمله را به نادرستي تكميل مي) ج(و ) ب(موارد 

ي بالغ ايـن  كند بلكه پروانه ي مونارك مهاجرت نمي نوزاد پروانه): ب(

  .توانايي را دارد

هاي عصـبي، جهـت مقصـد را  ي بالغ با اسـتفاده از ياختـه پروانه) ج(

  .دهد نه نوزاد آن مي تشخيص

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

 »4« ي گزينه - 3

كره پايـان  شود و با زيسـت ي حيات از اتم و مولكول شروع مي گستره

دنا مولكول است و در ابتداي ايـن گسـتره وجـود نـدارد كـه . يابد مي

  .بتواند نقش تنظيمي داشته باشد

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

 »2« ي گزينه - 4

  :ها تشريح ساير گزينه

توانند وضع دروني پيكـر خـود را در حـد  جانداران مي: »1«ي  گزينه

  .ايستايي هم ثابتي نگه دارند 

يابي را دارنـد و  ي جانـداران سـطوحي از سـازمان همه: »3«ي  گزينه

  .نظم و ترتيب اند  منظم

وجود  وبـيش شـبيه خـود را بـه جانداران موجوداتي كم: »4«ي  گزينه

  .توليدمثل آورند  مي

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

 »1« ي گزينه - 5

كننـد، يـك  جـا زنـدگي مي مجموع جانداران يـك گونـه كـه در يك

  .آورند وجود مي جمعيت را به

 »3« ي گزينه - 6

ــاكنون ميليون زيست ــان ت ــدار  شناس ــانور، جان ــاه، ج ــه گي ــا گون ه

اند اما معتقدنـد تعـداد  گذاري كرده شناسايي و نام …اي و  ياخته تك

آنان هـر سـال هـزاران . تر از اين است جانداران ناشناخته بسيار بيش

  .كنند ي جديد كشف مي گونه

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

 »2« ي گزينه - 7

ــراي تشــخيص و درمــان بيماري ــه در پزشــكي شخصــي ب جاي  هــا ب

هـاي هـر فـرد  ي حال بيمار با بررسي اطالعاتي كـه روي ژن مشاهده

  .كنند هاي درماني و دارويي خاص فرد را طراحي مي وجود دارد، روش

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

 »3« ي گزينه - 8

هاي روغني و تبديل آن بـه نفـت  با استخراج نفت خام گياهي از دانه

ــر تصــفيه، طــي واكــنش شــيميايي از آن  خــام تصــفيه شــده در اث

  .شود گليسيرين و گازوئيل زيستي توليد مي

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

 »3« ي گزينه - 9

نـه چنـد (مجموع جانداران يك گونـه . نادرست است» د«تنها مورد 

  .آورند وجود مي كنند، جمعيت را به جا زندگي مي كه در يك) گونه

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

 »1« ي گزينه -10

همچنـين . تر است بيني، تنوع از جانداران ديگر بيش در جانداران ذره

هايي اســت كــه  تــر از گونــه تعــداد جانــداران ناشــناخته بســيار بيش

  .اند گذاري شده شناسايي و نام

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

 »3« ي گزينه -11

شود نـه  گيري اجتماع مي هاي گوناگون منجر به شكل تعامل جمعيت

  .برعكس آن

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

اولپاسخ فصل   



  
 

67 

شناسي دهمزيست شناسي ديروز، امروز، فردا زيست:1فصل  سطحيهاي سهمجموعه كتاب  5471:كد كتاب   

 »4« ي گزينه -12

هاي ميكروبي كه در خاك وجود دارند براي گياه مضر  ي اجتماع همه
ي مـواد مغـذي و حفاظـت  هـا در تهيـه نيستند بلكـه بسـياري از آن

  .هاي مهمي دارند ها، نقش ها و بيماري گياهان در برابر آفت
 ----------------------------------------------  

 »1« ي گزينه -13

  .كند ي موردنظر را به نادرستي تكميل مي جمله» ب«فقط مورد 
سلولي هستند، بنـابراين  برخي از جانوران پرسلولي و برخي ديگر تك

نيسـتند ) ي جانداران ياخته دارنـد همه(ي جانداران داراي بافت  همه
  .ديده را ترميم كنيم هاي آسيب ها، بافت ياختهكه بخواهيم به كمك 

 ----------------------------------------------  
 »3« ي گزينه -14

شناسان پس از شـناخت سـاختار  ها و ابزارهاي زيست ها، روش نگرش
اطالعـات ذخيـره شـده در دنـاي . مولكول دنـا متحـول شـده اسـت
  .كند را تنظيم ميي جانداران  جانداران، الگوهاي رشد و نمو همه

 ----------------------------------------------  
 »1« ي گزينه -15

يابي  يابي باكتري تا ياخته است ولـي سـطوح سـازمان سطوح سازمان
   .يابد انسان تا سطح جاندار ادامه مي

 ----------------------------------------------  
 »4« ي گزينه -16

تـوان فقـط از طريـق  مركـب را نمي ي پيچيـده و هاي سـامانه ويژگي
به عنوان مثال اگر اجزاي . ها توضيح داد ي آن ي اجزاي سازنده مطالعه
ي يك گياه را از هم جدا كنيم و در ظرفي بريـزيم، آن  دهنده تشكيل
پس ارتبـاط . رود ي اجزاي ازهم جدا شده گياه به شمار نمي مجموعه

دار، مـؤثر و كـل، چيـزي بين اجزا نيز مانند خود اجزا در تشكيل جان
  .تر از اجتماع است بيش

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

 »1« ي گزينه -17

  :بندي حيات از پايين به باال ترتيب سطوح سازمان

جاندار  –دستگاه  –اندام  –بافت  –ياخته  –اندامك  –مولكول  –اتم 

  كره  زيست –بوم  زيست –سازگان  بوم –اجتماع  –جمعيت  –

  .و هسته، اندامك هستند) ميتوكندري(در ضمن راكيزه 

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

 

 »4« ي گزينه -18

  .كند كامل نمي درستي يك از موارد جمله را به هيچ
  .زيست با جانداران است ها، اجتماع ميكروبي هم ميكروبيوم

  :بررسي موارد
  .ها در سالمت و بيماري در انسان نقش دارند ميكروبيوم) الف
هـاي افـزايش توليدكننـدگي  ها بـه يـافتن راه شناخت ميكروبيوم) ب

  .كند گياهان كمك مي
ك براي بهبـود مقاومـت ها در مهندسي ژنتي توان از ميكروبيوم مي) ج

  .گياهان استفاده كرد
توان در مهندسي ژنتيك براي انتقال صـفت يـا  ها مي از ميكروبيوم) د

 .صفاتي به جانداران ديگر استفاده كرد

 ----------------------------------------------  
 »3« ي گزينه -19

  كنش برهميابي حيات، ارتباط و  در بررسي هر سطح از سطوح سازمان
گيري آن سطح يا سطوح باالتر مؤثر  اجزا نيز مانند خود اجزا در شكل

  .است
حيات در سـطح ياختـه پديـدار : »1«ي  گزينه: ها بررسي ساير گزينه

در : »2«ي  گزينـه. يابي شود نه در هر سطحي از سـطوح سـازمان مي
هـر جانـداري : »4«ي  گزينـه. شود ها، مولكول مشاهده نمي سطح اتم

  .يافتگي را ندارد هاي هر سطح از سطوح سازمان ام ويژگيتم
 ----------------------------------------------  

 »3« ي گزينه -20

، زيـرا بـراي رشـد ي سلولز را دارند كننده گياهان همگي آنزيم تجزيه

هاي خـود را  هـاي سـلولزي ياختـه هاي خود نياز دارنـد ديواره ياخته

و در گياهـان  ي ديواره اضـافه نماينـد ر اندازهب  تجزيه و با رشد ياخته

ي بهتـر سـلولز  شده براي تجزيـه توان آنزيم مهندسي تراژني حتي مي

هاي گياهـان  توان ژن مي: »1«ي  گزينه: ها رد ساير گزينه. ايجاد نمود

خودرو را به گياهان زراعي منتقل كـرد تـا سـرعت رشـد، كيفيـت و 

  . ر دادكميت محصول را به شكل دلخواه تغيي

هاي انسـاني را بـه  توان ژن شناسي مي در مهندسي ژن: »2«ي  گزينه

  . گياهان نيز وارد نمود

دهند  هاي محيطي پاسخ مي ي جانداران به محرك همه: »4«ي  گزينه

  .از جمله گياهان تراژني




