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نام و نام خانوادگی

در مشاهدۀ برش عرضی و نازک تهیه شده از ............ یک گیاه علفی دولپه، برخالف ساقۀ یک گیاه علفی تک لپه، ............1

کنه ای فقط در ساختار مغز وجود دارند. ساقۀ - یاخته های نرم آ (1

ریشۀ - سامانۀ بافت زمینه ای و مغز دیده نمی شود. (2

ساقۀ - دسته های آوندی در فاصلۀ بسیار کمی از روپوست قرار دارند. (3

ریشۀ - آوندها، در استوانۀ آوندی سازماندهی شده اند. (4

کدام گزینه عبارت زیر را به طور نامناسب تکمیل می کند؟2

"در گیاهان، یاخته های سرالد نخستین در ساقه ............ ریشه، می توانند ............"

برخالف - در رأس نوعی اندام گیاهی، به صورت فشرده قرار گیرند. (1

برخالف - در مجاورت برگ، تقسیم یاخته ای را افزایش دهند. (2

همانند - دارای حجم کمی سیتوپالسم در خود باشند. (3

همانند - توسط برگ ها محافظت شوند. (4

کدام عبارت زیر درست است؟3

در ساقۀ گیاهان دولپه برخالف ریشۀ گیاهان تک لپه، آوندها به  صورت پراکنده قرار گرفته اند. (1

بن الد آوندساز ساقه برخالف ریشه، فقط در دولپه ای ها دیده می شود. (2

بن الد آوندساز ساقه همانند ریشه، به سمت خارج، آبکش نخستین و پسین تولید می کند. (3

در ریشۀ گیاهان دولپه برخالف ساقۀ گیاهان تک لپه، استوانه آوندی مشخص، قابل مشاهده است. (4

کودی که استفادۀ بیش از حد آن به گیاهان آسیب کمتری می زند، برخالف کودی که ............4

دارای موادی است که باعث رشد سریع جلبک ها و گیاهان آبزی می شود، می تواند به سرعت کمبود مواد مغذی خاک را جبران (1

کند.

شامل عناصر معدنی است که به راحتی در اختیار گیاه قرار می گیرد، احتمال آلودگی به عوامل بیماری زا را ندارد. (2

برای تشخیص اثرات عناصر بر رشد و نمو گیاهان استفاده می شود، به نیازهای جانداران شباهت بیشتری دارد. (3

معموًال به همراه کودهای شیمیایی به خاک افزوده می شود، معایب بیشتری دارد. (4

www.konkur.in

forum.konkur.in



2لرنیتو 1398 /84

کدام گزینه باتوجه به شکل زیر، نادرست است؟5

بخش (د) همانند بخش (ب)، دارای دیوارۀ یاخته ای است. (1

در بخش (د) همانند بخش (ج)، میان یاخته قطعًا از بین نرفته است. (2

در بخش (الف) برخالف بخش (د)، دیواره های عرضی از بین رفته است. (3

بخش (الف) همانند بخش (ب) واجد یاخته های مرده ای اند که دیوارۀ چوبی شدۀ آن ها، به  جا (4

مانده است.

کدام عبارت درست است؟6

وسعت مغز ساقه در تک لپه ای ها از دولپه ای ها بیشتر است. (1

وسعت مغز ریشه در دولپه ای ها از تک لپه ای ها بیشتر است. (2

محل تشکیل کامبیوم چوب  پنبه ساز نسبت به کامبیوم آوندساز بیرونی تر است. (3

کامبیوم آوندساز برخالف کامبیوم چوب پنبه ساز، نمی تواند یاخته های مرده تولید کند. (4

چند مورد زیر دربارۀ سامانۀ بافت پوششی گیاهان نهان دانه صحیح است؟7

الف- این سامانه در بخش های جوان گیاه روپوست نامیده شده و همواره در سطح خود الیۀ پوستک دارد.

ب- ضخامت پوستک همانند ضخامت بافت پوششی در گیاهان مختلف می تواند متفاوت باشد.

ج- فاصلۀ بافت پوششی تا بافت آوندی در گیاهان نهان دانه در ساقه از ریشه کمتر است.

د- ریشه های جوان می توانند دارای تار کشنده، پریدرم و فاقد یاخته نگهبان روزنه باشند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟8

"............ با جاندارانی همزیستی دارند که ............"

برخی از گیاهان - همگی توانایی انجام فتوسنتز را دارند. (1

برخی از گیاهان - همگی فسفر موردنیاز گیاه را تأمین می کنند. (2

بسیاری از گیاهان دانه دار - بخش هایی از آن ها را می توان درون ریشۀ گیاه مشاهده کرد. (3

بسیاری از گیاهان دانه دار- به طور همزمان فتوسنتز و تثبیت نیتروژن را انجام می دهند. (4

www.konkur.in

forum.konkur.in



3/84لرنیتو 1398

چند مورد از موارد زیر، جملۀ زیر را به درستی کامل می کند؟9

"باتوجه به شکل زیر بخش ............ بخش ............ می تواند ............"

الف) ۳، برخالف - ۱ - با جذب مولکول های آب، سبب ایجاد لعاب در دانه های تخم شربتی گردد.

ب) ۱، برخالف - ۲ - دارای رشته های سلولزی در زمینه ای از پلی ساکاریدهای غیررشته ای باشد.

ج) ۲، همانند - ۳ - در منطقه ای که در آنجا دیوارۀ یاخته ای نازک مانده است، حضور داشته باشد.

د) ۱، همانند - ۲ - همراه با بزرگ شدن پروتوپالست و اضافه شدن ترکیبات سازندۀ دیواره رشد کند.

1 (1

2 (2

3 (3

4 (4

کدام گزینه دربارۀ همۀ یاخته هایی که از یاخته های روپوستی گیاه تمایز می یابند، صحیح است؟10

یکی از ویژگی های آن ها، داشتن اندامکی به نام سبزدیسه است. (1

با ترشح نوعی مادۀ لیپیدی به کاهش تبخیر آب از گیاه کمک می کنند. (2

منشأ اصلی آن ها یاخته هایی با هستۀ درشت مرکزی و به هم فشرده است. (3

به علت قرار گرفتن در معرض آسیب های محیطی به طور مداوم می ریزند و با یاخته های جدید جایگزین می شوند. (4

محصوالت باکتری های ............ باکتری های ............ پس از جذب در ریشه دچار تغ�ر شده و به اندام های هوایی گیاه ارسال11

می شود.

نیترات ساز، برخالف - تثبیت کنندۀ نیتروژن (2 آمونیاک ساز، برخالف - تثبیت کنندۀ نیتروژن (1

تثبیت کنندۀ نیتروژن، همانند - آمونیاک ساز (4 آمونیاک ساز، همانند - نیترات ساز (3

یاخته های شکل زیر ............12

یاخته های موردنیاز برای ساختن سامانه های بافتی را تولید می کنند. (1

در بین دسته های آوندی دیده نمی شوند. (2

به دلیل داشتن دیوارۀ چوب پنبه  ای نسبت به گازها نفوذناپذیرند. (3

از تقسیم بن الد چوب پنبه ساز به سمت درون ایجاد می شوند. (4

در برش عرضی ........... یک گیاه نهان دانه ........... علفی، می توانیم ........... مشاهده کنیم.13

ساقه - دولپه - مغز ساقه را در مجاورت یاخته های فتوسنتزکننده تمایزیافتۀ روپوستی (1

ریشه - تک لپه - در مقایسه با ریشه یک گیاه نهان دانه دولپۀ علفی، پوست ضخیم تری را (2

ساقه - تک لپه - بیشترین میزان ترابری شیره پرورده را در مجاورت روپوست (3

ریشه - دولپه - در حاشیۀ استوانۀ آوندی، آوند چوبی و قطورتری نسبت به سایر بخش ها (4
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کدام گزینه در ارتباط با تصاویر زیر، صحیح است؟14

 

(الف) همانند (ب) دارای الن و همانند (ج) دارای دیوارۀ نخستین ضخیم (1

است.

(ب) برخالف (الف)، دارای دیوارۀ پسین است و همانند (الف) در (2

استحکام گیاه نقش دارد.

(الف) برخالف (ج)، مانع رشد اندام ها می شود و همانند (ب) ممکن (3

نیست سبزینه داشته باشد.

(د) برخالف (الف)، قابلیت تولید انرژی را دارد و همانند (ب) دارای (4

دیوارۀ نخستین است.

کدام عبارت صحیح است؟15

هر ترکیب رنگی در گیاهان خاصیت آنتی اکسیدانی دارد. (1

هر دیسه ای که به مقدار فراوانی سبزینه دارد، فاقد نوع دیگری از رنگیزه است. (2

در طول رسیدن میوۀ گوجه فرنگی، تنها یک نوع رنگیزه در غالب آن است. (3

با کاهش میزان نور محیط در برخی گیاهان با برگ های دارای بخش های غیرسبز، بر میزان سبزدیسه ها افزوده می شود. (4

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور نادرستی تکمیل می کند؟16

"در ارتباط با مسیر انتقال آب در عرض ریشۀ گیاهان، در مسیر ............، مسیر ............"

عرض غشای یاخته ای همانند - سیمپالستی، آب از یک یاخته به یاختۀ دیگر وارد می شود. (1

آپوپالستی برخالف - عرض غشای یاخته ای، آب از دیوارۀ یاخته ای عبور می کند. (2

سیمپالستی همانند - آپوپالستی، آب از پتانسیل بیشتر به سمت پتانسیل کمتر جابه جا می شود. (3

سیمپالستی برخالف - آپوپالستی، آب از طریق کانال های میان یاخته ای عبور می کند. (4

در یک گیاه نهاندانۀ دولپه، کدام مورد دربارۀ نوع یاخته هایی که بن الد چوب پنبه ساز به سمت بن الد آوندساز می سازد، درست17

نیست؟

در ترمیم گیاه مؤثرند. (2 فاقد دیوارۀ پسین اند. (1

به طور مستقیم عدسک را تشکیل می دهند. (4 نسبت به آب نفوذپذیرند. (3
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در طی حرکت مواد در عرض ریشه، در هر مسیری که امکان عبور آب و مواد محلول در آن، از ............ وجود دارد، به طور حتم18

............

پروتوپالست - همۀ مواد محلول در آب می توانند به یاختۀ مجاور منتقل شوند. (1

میان یاخته - امکان حرکت مواد در دیوارۀ یاخته وجود ندارد. (2

پالسمودسم - یاخته های آوند چوبی، نقشی در جابه جایی مواد ندارند. (3

دیوارۀ یاخته - امکان ورود مواد به یاخته های ویژۀ درون پوستی وجود ندارد. (4

در همزیستی قارچ هایی با پیکر رشته ای با بیشتر گیاهان دانه دار که در آن قارچ بخشی از مواد معدنی گیاه را تأمین می کند،19

جانداری با توانایی ............ قطعًا ............

تولید  - در همۀ یاخته های خود، فتوسنتز انجام می دهد. (1

تولید  - در درون یا سطح گیاه، با استفاده از مواد آلی آن زندگی می کند. (2

تأمین مواد معدنی هر دو جاندار به صورت غالفی در سطح ریشه زندگی می کند. (3

تأمین مواد آلی هر دو جاندار - با جذب مواد کربن دار موجود در جو و خاک، مولکول های فسفات دار آلی مختلفی تولید (4

می کند.

O۲

CO۲

باتوجه به شکل زیر، می توان گفت، ............20

بخش B نسبت به A به مقدار بیشتری توسط بخش C تولید می شود. (1

دستجات آوندی در ساقه این گیاه به صورت نامنظم قرار دارند. (2

در بخش B، یاخته هایی وجود دارد که فاقد هسته و لیگنین هستند. (3

در اثر فعالیت بخش C، یاخته های بخش های A و B به مرکز گیاه نزدیک می شوند. (4

در یک بافت گیاهی دارای رشد پسین، جدیدترین بخش دیوارۀ یاخته ای ............ بخش پکتینی اتصال دهندۀ در یاختۀ گیاهی21

می تواند ............

همانند - در اثر تشکیل حلقۀ انقباضی و تجمع ریزکیسه های دستگاه گلژی ایجاد شود. (1

همانند - در زمان های مختلفی از حیات یاختۀ گیاهی در تماس با غشای یاخته ای قرار بگیرد. (2

بر خالف - عالوه بر استحکام بخشیدن به یاخته، کنترل تبادل مواد را بین دو یاختۀ مجاور ممکن سازد. (3

بر خالف - در هنگام قرارگیری یاخته در محلول آب مقطر باعث حفظ هم ایستایی و ادامۀ حیات آن شود. (4

با توجه به شکل زیر، در شمارۀ ............ شمارۀ ............22

"۱"، برخالف - "۲"، آب از طریق بخشی از یاخته منتقل می شود که در یاخته های شمارۀ "۴" وجود ندارد. (1

"۲"، برخالف - "۱"، همواره مواد محلول در شیرۀ خام ازطریق فضای بین یاخته ای جابه جا می شوند. (2

"۵"، همانند - "۶"، می تواند در پی تقسیم خود یاخته هایی زنده با دیواره پسین ضخیم تولید کند. (3

"۴"، همانند - "3"، دارای یاخته هایی است که در حفظ استحکام گیاه نقش مهمی دارند. (4
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هر سیانوباکتری که ............ قطعًا ............23

در خاک با گیاه گونرا همزیستی دارد - نیترات تولید می کند. (1

کربن  دی اکسید مصرف می کند - آمونیوم تولید می کند. (2

فتوسنتز می کند - نیتروژن جو را مصرف می کند. (3

از میزان نیتروژن جو می کاهد - سبب افزایش  محیط می شود. (4O۲

چند مورد در ارتباط با همزیستی گیاهان نادرست است؟24

الف) هر باکتری تثبیت کنندۀ نیتروژن، با گیاهان رابطۀ همزیستی دارد.

ب) هر نیتروژن تثبیت شده در خاک، حاصل عملکرد زیستی بعضی از باکتری ها است.

ج) نیتروژن های تثبیت شده توسط باکتری ها تنها پس از مرگ باکتری ها برای گیاهان قابل  دسترس است.

2 (2 1 (1

صفر (4 3 (3

چند مورد از عبارت های زیر در ارتباط با هر محل تعرق در گیاهان صحیح است؟25

الف) تنها توسط نوعی از یاخته های روپوستی ایجاد می شود.

ب) فقط در بخشی از روپوست اندام های هوایی ایجاد می شود.

ج) به کمک یاخته های تشکیل دهندۀ سامانۀ پوششی گیاه ایجاد می شود.

د) با تغ�ر در میزان مواد حل شده در یاخته، در تنظیم تعرق نقش دارد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کنه ای"26 چند مورد از ویژگی های زیر، به ترتیب از راست به چپ، در مورد یاخته های موجود در "بافت آوندی" و "بافت سخت آ

می تواند صدق کند؟

الف) مؤثر در استحکام اندام گیاهی

ب) دارای دیوارۀ پسین چوبی شده

ج) یاخته هایی با طول دراز

د) ایجاد لولۀ پیوسته ای از یاخته ها

4 - 3 (2 2 - 4 (1

4 - 2 (4 3 - 4 (3
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چند مورد عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟27

"گیاه گونرا ............ گیاه توبره واش ............"

الف) همانند - دارای یاخته های لیگنین دار هستند.

ب) برخالف - توانایی پروتئین سازی دارد.

ج) همانند - در نواحی فقیر از نیتروژن زندگی می کند.

د) برخالف - توانایی فتوسنتز دارد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

در مشاهدۀ برش عرضی و نازک تهیه شده از ............ یک گیاه علفی دولپه، برخالف ساقۀ یک گیاه علفی تک لپه، ............28

کنه ای فقط در ساختار مغز وجود دارند. ساقۀ - یاخته های نرم آ (1

ریشۀ - سامانۀ بافت زمینه ای تحلیل رفته و مغز دیده نمی شود. (2

ساقۀ - دسته های آوندی در فاصلۀ بسیار کمی از روپوست قرار دارند. (3

ریشۀ - اصلی ترین یاخته های سامانۀ بافت آوندی، در استوانۀ آوندی سازماندهی شده اند. (4

بخشی از دیوارۀ یاخته ای در گیاهان که می تواند از یک یا چند الیه تشکیل شده باشد ...............29

همانند چسب، دو یاخته را در کنار هم نگه می دارد. (1

پس از شکل گیری موجب توقف رشد یاخته می شود. (2

تنها قسمتی از دیواره است که حاوی رشته های سلولزی است. (3

در بسیاری از یاخته های گیاهی در تماس با غشای پالسمایی است. (4

کدام گزینۀ زیر عبارت را به نادرستی تکمیل می کند؟30

"یاخته هایی که در شکل زیر نشان داده شده اند، می توانند ............"

در جوانه ها یا فاصلۀ بین دو گره در ساقه، وجود داشته باشند. (1

دائمًا تقسیم شده و فاصلۀ بین  یاخته ای فراوانی داشته باشند. (2

یاخته های موردنیاز برای ساختن سامانه های بافتی را تولید کنند. (3

در ایجاد گیاه کاملی از شاخه یا ساقۀ جدا  شده، نقش داشته باشند. (4

باتوجه به شکل زیر، بن الد (کامبیوم) موجود در بخش شمارۀ ............31

(۱)، با تولید آوندهای پسین در ساخته شدن پوست، شرکت می کند. (1

(۲)، نمی تواند یاخته هایی با توانایی مصرف و تولید ATP در سیتوپالسم ایجاد کند. (2

کنه و به سمت داخل بافت چوب پنبه تولید می کند. (۱)، به سمت بیرون بافت نرم آ (3

(۲)، بعد از کنده شدن پوست درخت، خارجی ترین قسمت ساقه به حساب می آید. (4
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در خاک در صورت عدم حضور باکتری هایی که ............ ممکن است ............32

نیتروژن موردنیاز گیاهان را از ترکیبات غیرمعدنی تولید می کنند - تولید نیترات همچنان ادامه یابد. (1

یون های آمونیوم یا نیترات تولید می کنند - جذب نیتروژن توسط گیاه متوقف شود. (2

نیتروژن مولکولی جو را به یاختۀ خود وارد می کنند - تثبیت نیتروژن جو ادامه نیابد. (3

در پی مصرف یون های مثبت، یون هایی منفی می سازند - آمونیوم دریافتی ساقه متوقف شود. (4

در مورد دو عبارت الف و ب جهت تکمیل کردن جملۀ زیر می توان گفت:33

"همۀ یاخته های ............ دارند."

الف) گیاهی که در استحکام نقش دارند، دیوارۀ پسین

ب) زندۀ گیاهی، تمامی اجزای پروتوپالسمی را

عبارت الف جمله را به درستی و عبارت ب جمله را به صورت نادرست تکمیل می کند. (1

هر دو عبارت، جمله را به صورت نادرست تکمیل می کند. (2

عبارت الف جمله را به صورت نادرست و عبارت ب جمله را به صورت درست تکمیل می کند. (3

هر دو عبارت، جمله را به صورت درست تکمیل می کند. (4

کدام عبارت، در مورد عدسک ها درست است؟34

در الیۀ بافتی وجود دارند که جزئی از پوست درخت محسوب می شود. (1

به صورت برآمدگی هایی در سطح هر اندام گیاهان دولپه دیده می شوند. (2

در محل عدسک ها، تنوع در یاخته های تشکیل دهندۀ پیراپوست کاهش می یابد. (3

در بین بافت های زنده بن الد چوب پنبه ساز قرار دارند. (4

چند مورد عبارت را به درستی کامل می کند؟35

"در گیاهان هر سامانۀ بافتی ای که ............ قطعًا ..............."

الف) عملکردی شبیه پوست در جانوران دارد - در ریشه های جوان واحدهایی هم ارز یاخته در جانوران دارد.

ب) حاوی یاخته های مورد استفاده در تولید طناب و پارچه است - اصلی ترین یاخته های آن فاقد هسته می باشند.

ج) فضای بین روپوست و بافت آوندی را پر می کند - در بین یاخته های رایج ترین بافت این سامانه فاصلۀ کمی وجود دارد.

2 (2 1 (1

صفر (4 3 (3
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کدام گزینه، در رابطه با گیاهان گلدار، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟36

"گیاهانی که دارای پیراپوست (پریدرم) هستند ............ گیاهان جوانی که درونی ترین یاخته های ریشۀ آن ها در جابه جایی مواد

در گیاه نقش ندارد  ، ............"

همانند - قطعًا در زیر یاخته های سامانۀ بافت پوششی ساقۀ خود، یاخته های زنده با دیوارۀ نخستین ضخیم دارند. (1

کنه  ای و فیبر است. بر خالف - دارای ریشۀ بلند و کشیده ای هستند که دستجات آوندی آن، دارای یاخته های نرم  آ (2

بر خالف - نمی توانند در یاخته هایی از سامانۀ بافت پوششی در اندام های هوایی خود، کاروتنوئید و سبزینه داشته باشند. (3

همانند - می توانند در نتیجۀ تقسیمات یاخته هایی با فضای بین یاخته ای اندک، به نوعی ضخامت ساقۀ خود را افزایش دهند. (4

در یاخته های گیاهی، در بخشی که مجاور دیوارۀ پسین قرار دارد، ممکن نیست ............37

مولکول های پروتئینی در انتقال فعال بعضی یون ها نقش داشته باشند. (1

مولکول های فسفولیپیدی یافت شود که بخشی از پروتوپالست یاخته باشد. (2

به غیراز سلولز، چندین نوع پلی ساکارید دیگر نیز قرار گرفته باشد. (3

مولکول هایی وجود داشته باشند که مانند چسب دو یاخته را کنار هم نگه دارد. (4

اندامک ذخیره کنندۀ ............ با اندامک ذخیره کنندۀ ............ اساسی دارد.38

آنتوسیانین در ریشۀ چغندر قرمز - گلوتن در بذر گندم، تفاوت (1

کاروتن در ریشۀ هویج - آنتوسیانین در برگ کلم، شباهت (2

ترکیبات اسیدی در پرتقال توسرخ - رنگ قرمز گوجه فرنگی، شباهت (3

نشاسته در بخش خوراکی سیب زمینی - گلوتن در بذر گندم، تفاوت (4

چند مورد از موارد زیر به ترتیب در مورد "گیاه سس" و "گیاه آزوال" درست است؟39

الف) ایجاد بخش مکنده و نفوذ آن به ساقۀ گیاهان

ب) تقویت مزارع برنج در تاالب های شمال کشور

ج) فاقد یاخته های فتوسنتزکننده در اندام های هوایی

د) تأمین نیتروژن گیاه به کمک سیانوباکتری های موجود در حفرات کوچک شاخه

2 - 2 (2 1 - 1 (1

1 - 2 (4 2 - 1 (3

چند مورد از موارد زیر، در مورد بیشتر گیاهان صادق است؟40

الف) می توانند با انجام فرآیند فتوسنتز به تولید مواد آلی موردنیاز خود بپردازند.

ب) دسترسی زیادی به فسفات موجود در بخش های خاک دارند.

ج) با جذب و ذخیرۀ نمک های عامل شوری خاک به بهبود کیفیت آن کمک می کنند.

2 (2 1 (1

صفر (4 3 (3
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در ............41

ژله ای شدن دیواره، ساختار دیوارۀ نخستین تغ�ر می کند. (1

گیاهی که سیلیس به ترکیب دیواره اضافه می شود، گلوتن می تواند در کریچۀ بذر آن ذخیره شود. (2

کوتینی شدن دیواره، برخالف چوب پنبه ای شدن، از ورود عوامل بیماری زا به گیاه جلوگیری می شود. (3

کانی شدن دیواره همانند کوتینی شدن و چوب پنبه ای شدن، ترکیبات معدنی به دیوارۀ یاخته اضافه می شوند. (4

کدام عبارت، دربارۀ ترکیبات متفاوت دیوارۀ یاخته های گیاهی، درست است؟42

بالفاصله پس از تقسیم هسته در یاخته، ترکیب دائمی دیواره مشخص می شود. (1

در ساختار دیوارۀ نخستین، فقط سلولز و مولکول های پروتئینی شرکت می کنند. (2

پکتین همانند لیگنین، در ساختار یاخته های موجود در گروهی از گیاهان یافت می شود. (3

کانی شدن همانند چوبی شدن، سبب افزایش ضخامت دیواره یاخته می شود. (4

در تغ�رات ترکیبات دیوارۀ گیاهان ممکن نیست ............43

از یاختۀ گیاهی تنها دیوارۀ پسین آن باقی بماند. (1

از ورود عوامل بیماری زا به گیاه جلوگیری شود. (2

تسهیل در فرآیند برداشت میوه ها مشاهده شود. (3

پروتوپالست یاخته در این فرآیندها فاقد نقش باشد. (4

کدام گزینه دربارۀ یاخته هایی که در تنظیم تبادل گازهای یک گیاه، بیشترین نقش را بر عهده دارند، درست است؟44

در طی تورژسانس آن ها، دیوارۀ پشتی کمتر منبسط می شود. (1

در پی جذب آب، در دیوارۀ آن ها اختالف ضخامت ایجاد می شود. (2

در پی قرار گرفتن در محیط پرنور، انباشت ساکارز در آن ها تحریک می شود. (3

در طی انباشت یون های  و  در آن ها پتانسیل آب یاخته های مجاور آن ها کاهش می یابد. (4Cl−K+

کدام عبارت، دربارۀ شکل زیر که مربوط به برشی از ساقه درخت می باشد، نادرست است؟45

بخش ۲ همانند ۴ در ترابری مواد در گیاه نقش دارد. (1

بخش ۴ توسط سرالد پسین تولید می شود. (2

در بخش های ۱ و ۳، همۀ یاخته های زنده توانایی فعالیت به عنوان (3

مریستم را دارند.

تعدادی از یاخته های بخش ۱ توسط سرالد پسین تولید می شوند. (4
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هر یاختۀ گیاهی که ............ است، ............46

فاقد هسته و اندامک های گیاهی - در استحکام اندام های گیاهی نقش ندارد. (1

با لزج کردن سطح ریشه در نفوذ ریشه به خاک مؤثر - در مجاورت یاخته های سرالدی قرار می گیرد. (2

دارای پوشش کوتینی - توانایی انجام فتوسنتز و تنفس یاخته ای را دارد. (3

دارای نقش در استحکام اندام های گیاهی - فاقد پروتوپالسم زنده است. (4

چندمورد جمله مقابل را به طور نادرستی تکمیل می کند؟ "........... قطعًا ..........."47

الف) با انجام پالسمولیز برخالف تورژسانس - حجم واکوئل برخالف حجم مایع میان  یاخته تغ�ر می کند.

ب) ترکیبات رنگی کریچه ها همانند پروتئین گلوتن - در افزایش فشار اسمزی درون واکوئل مؤثر است.

ج) رنگ دیسه ها نسبت به سبزدیسه ها - کارتنوئید کمتری دارند.

د) سبزدیسه ها نسبت به کریچه ها - در انتقال صفات گیاه به نسل بعد نقش بیشتری دارند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

هر یاختۀ گیاهی که ............48

فاقد دیوارۀ عرضی است، حاوی هسته است. (1

دارای دیوارۀ پسین است، در انتقال شیرۀ خام نقش دارد. (2

در استحکام ساقه نقش دارد، فاقد هسته و غشای یاخته ای است. (3

با داشتن هستۀ درشت دائمًا تقسیم می شود، یاخته های موردنیاز برای ساختن سامانه های بافتی را تولید می کند. (4

کدام گزینه در ارتباط با یاخته های روپوستی یک گیاه علفی صحیح است؟49

در صورت آسیب یاخته های دارای کوتین در سطح خارجی خود، احتمال ورود نیش حشرات به گیاه کاهش می یابد. (1

هیچ یک از یاخته های تمایزیافتۀ روپوستی نمی توانند کلروپالست خود را به کروموپالست تبدیل کنند. (2

اندازۀ گروهی از یاخته های غیرفتوسنتز کننده در برگ گیاه خرزهره کامًال یکسان نیست. (3

یاخته های غیرفتوسنتز کننده در اندام های هوایی گیاه مشاهده نمی شوند. (4

دسته های آوندی در ساقۀ یک گیاه نهان دانه، بر روی دایره ای قرار گرفته اند که بخشی از سامانۀ بافت زمینه ای را دربر می گیرد. کدام50

ویژگی دربارۀ ریشۀ این گیاه صادق است؟

در مرکز آن بخشی به نام مغز ریشه وجود دارد. (1

مرز بین پوست و استوانۀ آوندی غیر قابل رؤیت است. (2

بیشترین بخش برش عرضی را پوست تشکیل می دهد. (3

در بخش مرکزی استوانۀ آوندی آوندهای آبکش دیده می شود. (4
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شکل در ارتباط با ساختاری است که ............51

می تواند هوموس غنی از نیتروژن به وجود آورد. (1

نوعی همزیستی با باکتری فتوسنتزکننده دارد. (2

به علت وجود تشکیل غالف در سطح ریشه یا نفوذ به درون آن، جذب مواد معدنی را افزایش (3

می دهد.

به صورت انگل با ایجاد اندام مکنده و نفوذ به درون ریشه، مواد مغذی را دریافت می کند. (4

هر ............ در یک گیاه نهان دانه، ............ است.52

بخش تک الیه در دیوارۀ یاخته ای - واجد ترکیبات پلی ساکاریدی (1

دیسه - حاوی رنگیزه (2

ترکیب پاداكسنده - در اندامک کریچه ذخیره  شده (3

کریچه - فاقد نقش در ذخیرۀ ترکیبات رنگی (4

کدام عبارت دربارۀ باکتری های تثبیت کنندۀ نیتروژن که در محل گرهک های ریشۀ گیاهان تیرۀ پروانه واران زندگی می کنند،53

صحیح است؟

توانایی ساخت مادۀ آلی را از مواد معدنی ندارند. (1

تبدیل نیتروژن به آمونیوم را در این نوع گیاهان تسهیل می سازند. (2

با گیاهانی همزیستی دارد که قادرند در هر محیطی سریعًا برویند. (3

همانند سیانوباکتری ها عالوه بر تثبیت نیتروژن، فتوسنتز هم انجام می دهند. (4

کدام عبارت زیر نادرست است؟54

بیشترین گونه های گیاهی روی زمین، نهان دانگان هستند که توانایی حرکت ندارند. (1

اجتماعات پیچیدۀ میکروبی در خاک، در تغذیه و حفاظت گیاهان نقش دارند. (2

گیاهان می توانند عالوه بر تأمین غذای انسان ها، مواد اولیۀ صنایع داروسازی را نیز فراهم کنند. (3

گیاهان برخالف جانوران، توانایی غلبه بر محدودیت ساکن بودن در محیط خود را ندارند. (4

کدام موارد برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟55

"بخشی از دسته جات آوندی که توسط دسته های فیبر دربر گرفته شده، می تواند دارای یاخته هایی باشد که ............"

الف) دیوارۀ آن ها به شکل های متفاوتی دیده می شود.

ب) رایج ترین بافت در سامانۀ بافت زمینه ای را تشکیل می دهند.

ج) در ترابری شيرۀ خام نقش داشته و دیوارۀ عرضی همۀ آن ها واجد لیگنین است.

د) میان یاختۀ آن ها از بین رفته و در ترابری شیرۀ پرورده به آوندهای آبکش کمک می کنند.

ب - ج (2 الف - ب (1

ج - د (4 الف - د (3
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هر باکتری ............ در خاک، قطعًا ............56

تولیدکنندۀ آمونیوم - دارای رابطۀ همزیستی با گیاهان است. (1

آمونیاک ساز - با مصرف مواد آلی، مادۀ موردنیاز باکتری های نیترات ساز را تأمین می نماید. (2

تثبیت کنندۀ نیتروژن - نیتروژن غیرقابل  انتقال به اندام های هوایی گیاه را تولید می کند. (3

نیترات ساز - انواع یون های نیتروژن دار موردنیاز گیاه را تولید می کند. (4

باکتری های آمونیاک ساز ............ باکتری های ............57

همانند - نیترات ساز، به صورت همزیست با گیاهان زندگی می کنند. (1

همانند - تثبیت کنندۀ نیتروژن، تنها به صورت آزادزی، یون آمونیوم تولید می کنند. (2

برخالف - نیترات ساز، بیشتر نیتروژن مورداستفادۀ گیاه را تولید می کنند. (3

برخالف - تثبیت کنندۀ نیتروژن، قادر به تولید یون آمونیوم از شکل مولکولی نیتروژن نیستند. (4

به طور معمول، در کدام شرایط مولکول های آب به صورت مایع ازطریق روزنه های موجود در حاشیۀ برگ گیاه گوجه فرنگی دفع58

می شود؟

افزایش کشش تعرقی و دور شدن یاخته های نگهبان روزنه ها از یکدیگر (1

کاهش فشار ریشه ای و نزدیک شدن یاخته های نگهبان روزنه ها به یکدیگر (2

زیاد شدن فشار اسمزی در یاخته های تارکشنده و کاهش میزان رطوبت هوا (3

باال رفتن فشار آب داخل آوندهای چوبی و اشباع بودن اتمسفر از بخار آب (4

کدام عبارت در مورد ساقۀ یک گیاه علفی دولپه ای صادق است؟59

مرز بین پوست و استوانۀ آوندی غیرمشخص است. (1

دسته های آوندی روی دوایر متحدالمرکز قرار گرفته اند. (2

تعداد دسته های آوندی در سمت خارج بیش از سمت داخل است. (3

مغز که بخشی از سامانۀ بافت زمینه ای است، به وضوح دیده می شود. (4

چند مورد از موارد زیر نمی تواند در مورد هر بن الد موجود در پوست ساقۀ درخت، صحيح باشد؟60

الف) همۀ بافت های ایجاد شده توسط آن، می توانند مواد مغذی را از طریق پالسمودسم خود منتشر کنند.

ب) سامانۀ پوششی را در همۀ گیاهان نهان دانه تشکیل می دهد.

ج) در تشکیل بافت های زنده و غیرزنده نقش دارد.

2 (2 1 (1

صفر (4 3 (3
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هر یاخته گیاهی که ............61

فاقد پروتوپالست است، در انتقال شیرۀ خام نقش دارد. (1

در استحکام ساقه نقش دارد، دیواره پسین لیگنینی شده دارد. (2

در هدایت شیره های گیاهی نقش دارد، حاوی میان یاخته بدون هسته است. (3

نور خورشید را توسط سبزینه جذب می کند، فاقد دیواره پسین لیگنینی شده است. (4

کدام عبارت دربارۀ بیرونی ترین یاخته های استوانۀ آوندی در ریشۀ گیاه لوبیا نادرست است؟62

در مجاورت یاخته های بافت زمینه ای در ساختار ریشه قرار دارند و از تقسیم سرالد نخستین ایجاد شده اند. (1

آب و امالح معدنی برای عبور از این یاخته ها می توانند از مسیر آپوپالستی همانند مسیر سیمپالستی عبور کنند. (2

در ضخیم ترین بخش ریشۀ گیاه، در مجاورت با یاخته های آوند چوبی باریک تر و یاخته های آوند آبکشی قرار دارند. (3

همانند یاخته های دارای نوار کاسپاری، در طی بارگیری چوبی با صرف انرژی زیستی یون های محلول را وارد آوند چوبی (4

می کنند.

کدام گزینه دربارۀ گیاهان نهان دانۀ دولپه ای دارای رشد پسین نادرست است؟63

تشکیل ریشه هایی با قطر بسیار نمی تواند حاصل فعالیت سرالد نخستین در این گیاه باشد. (1

در ریشه همانند ساقه، آبکش نخستین روی چوب نخستین قرار دارد. (2

مقدار بافت آوند چوبی به مراتب بیشتر از بافت آوند آبکشی است. (3

اندام های مسن می توانند تغ�ر بافت دهند. (4

در ساقۀ کاهو، یاخته های پارانشیمی ............ یاخته های کالنشیمی توانایی ............ را دارند.64

برخالف - اضافه کردن لیگنین به دیوارۀ یاخته ای خود (1

برخالف - افزودن سیلیس به دیوارۀ یاخته ای خود (2

همانند - توانایی  ترمیم زخم (3

همانند - عبور مواد مغذی (4

رابرت هوک به کمک میکروسکوپ ابتدایی خود، کدام یک از موارد زیر را در بررسی خود، مشاهده کرد؟65

پروتوپالست یاخته های بافت چوب پنبه (1

حفرات احاطه شده با دیوارۀ یاخته ای در بافت چوب پنبه (2

تصویر پالسمودسم ها در دیوارۀ یاخته ای (3

واکوئل های موجود در یاخته های گیاهی (4
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کدام گزینه صحیح است؟66

کنۀ هوادار تنها در ساقه و ریشۀ گیاه مشاهده می شود. در گیاهان آبزی، نرم آ (1

پوشش گیاهی اندک، تابش شدید نور خورشید و دمای باال از ویژگی های مربوط به جنگل های حرا است. (2

در روزنه های فرورفته در برگ گیاه خرزهره، یاخته های نگهبان روزنه تنها یاخته های روپوستی قابل  مشاهده اند. (3

ترکیباتی که در کریچه های برخی گیاهان مناطق خشک و کم آب سبب جذب آب فراوان می شود، با ترکیب سازندۀ تیغۀ (4

میانی در یک دسته از مواد آلی قرار دارند.

در گیاه خرزهره ............67

در سطوح باالیی و زیرین برگ ها پوستک ضخیم مشاهده می شود. (1

پوستک روی یاخته های اطراف روزنه ها یافت می شود. (2

روپوست سطح برگ ها از بیش از یک الیه یاخته تشکیل شده است. (3

همۀ یاخته های روپوست باالیی در تماس مستقیم با ترکیبات لیپیدی قرار می گیرند. (4

چند مورد از عبارت های زیر درست است؟68

الف- فسفات در خاک فراوان است، ولی اغلب برای گیاهان غیرقابل دسترس است.

ب- نوعی سرخس می تواند آرسنیک را که ماده ای سمی برای گیاه است، در خود جمع کند.

ج- تغ�ر رنگ گل گیاه ادریسی در خاک هایی با pH مختلف، به علت تجمع آلومینیم در گیاه است.

د- در گیاه نخود، ریزوبیوم ها در گرهک های روی ریشۀ گیاه زندگی می کنند.

3 (2 4 (1

1 (4 2 (3

عنصر فسفر ............ عنصر نیتروژن ............69

همانند - اغلب برای گیاهان غیرقابل دسترس است. (1

برخالف - فقط به صورت یون منفی جذب گیاهان می شود. (2

همانند - فقط توسط اندام های غیرهوایی جذب گیاه می شود. (3

برخالف - در ساختار مولکول های محصور در هسته دیده می شود. (4

کدام یک از سازگاری های گیاه زیر در برابر تابش شدید نور خورشید و دمای باال نیست؟70

کاهش ضخامت پوستک در روپوست باالیی برگ (1

افزایش ضخامت الیۀ کوتینی در برگ ها (2

وجود کرک های فراوان در فرورفتگی های غارمانند در سطح برگ (3

ایجاد اتمسفر مرطوب در اطراف روزنه ها با به دام انداختن رطوبت هوا (4
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کدام گزینه دربارۀ همۀ یاخته های دارای سبزدیسه (کلروپالست) در بافت روپوستی در نوعی گیاه نهان دانه، صحیح است؟71

دارای ساختار خاصی هستند و می توانند با باز و بسته شدن، مقدار تعریق را تنظیم کنند. (1

به دنبال پالسمولیز همۀ این یاخته ها، تعرق از سطح برگ های گیاه به طور کامل متوقف می شود. (2

می توانند تحت تأثیر برخی عوامل محیطی و عوامل درونی، میزان فشار تورژسانس خود را تغ�ر دهند. (3

جهت گیری شعاعی رشته های سلولزی در دیوارۀ یاخته ای آن ها، مانع انبساط طولی یاختۀ نگهبان روزنه می شود. (4

در حرکت مواد آلی به شیوۀ ارنست مونش، ............72

در مرحلۀ "۱" آب به آوند آبکش وارد می شود. (1

در مرحلۀ "۱"، فقط مواد آلی تولیدشده در یاخته های محل منبع وارد آوند آبکش می شوند. (2

در مرحلۀ "۲" به دنبال کاهش پتانسیل آب یاخته های آبکش، آب از آوندهای چوبی به آوند آبکش وارد می شود. (3

خروج آب از آوند آبکش، پیش از باربرداری آبکشی، صورت می گیرد. (4

کدام عبارت صحیح است؟73

به علت وجود نوار کاسپاری، آب از آندودرم به الیۀ ریشه زا وارد نمی شود. (1

همۀ یاخته هایی که در گیاهان نقش استحکامی دارند، غیرزنده محسوب می شوند. (2

با حرکت یون های معدنی از آوند چوبی ریشه به الیۀ ریشه زا، فشار ریشه ای ایجاد می شود. (3

نوار کاسپاری هیچ گاه در اطراف الیۀ سطحی پوست ساقۀ گیاهان تشکیل نمی شود. (4

گیاهانی که در مناطقی با فقر نیتروژن زندگی می کنند، ممکن نیست ............74

برای تأمین نیتروژن خود، از سایر جانداران استفاده کنند. (1

از نیتروژن تثبیت شده توسط انواعی از باکتری ها استفاده کنند. (2

بخش های مکنده ای تولید کنند تا از مواد غذایی ریشه گیاه مجاور خود تغذیه کنند. (3

رشد زیادی در برگ های خود داشته باشند. (4

کدام عبارت دربارۀ ترکیبات آلی نیتروژن دار موجود در شیرۀ پروردۀ یک گیاه نهان دانه درست است؟75

می توانند ازطریق انتشار از غشاهای سلولی عبور کنند. (1

همواره با سرعتی معادل جریان توده ای حرکت می نمایند. (2

ازطریق سلول های زنده و غیرزنده در جهات مختلف جابه جا می شوند. (3

ممکن است در پی فعالیت بعضی باکتری های غیرفتوسنتز کننده تولید شده باشند. (4
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کدام گزینه، جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟76

"به طورمعمول، گیاه ............ همانند ............"

توبره واش - گونرا، در خاک فقیر از نیتروژن رشد خوبی دارد. (1

گل ادریسی - ریشۀ چغندر قرمز، در pHهای مختلف تغ�ر رنگ می دهد. (2

آزوال - سس، طی فرآیند فتوسنتز بخشی از مواد آلی موردنیاز خود را می سازد. (3

گل جالیز - غالف قارچی میکوریزا، مواد مغذی را از ریشۀ گیاهان می گیرد. (4

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟77

"در برخی گیاهان ............"

جذب و ذخیرۀ نمک ها، موجب کاهش شوری خاک می شود. (1

ترکیبات آلکالوئیدی به ندرت در شیرابۀ آن ها یافت می شود. (2

شبکۀ گسترده ای از ریشه ها یا تارهای کشندۀ فراوان، جذب فسفات را افزایش می دهد. (3

که برگ آن ها بخش های غیرسبز دارد، کاهش نور سبب افزایش مساحت بخش های سبز می شود. (4

چند مورد جملۀ زیر را به صورت نادرست تکمیل می کند؟78

"همۀ ............"

الف) یاخته های استوانۀ مرکزی در ایجاد فشار اسمزی گیاه نقش دارند.

ب) گیاهان آوندی نسبت به نور، روزنه های هوایی خود را باز می کنند.

ج) یاخته هایی که در گیاهان نقش استحکامی دارند، غیرزنده اند.

د) گیاهان در زمان گل دهی یا تولید میوه، اقدام به حذف بعضی گل ها، دانه ها یا میوه های خود می کنند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

چند مورد از موارد موجود، جملۀ زیر را به درستی کامل نمی کند؟79

"بافت گیاهی که نقش اصلی را در ذخیرۀ مواد بر عهده دارد، ............"

الف) در قسمت های سبز گیاه مانند برگ می تواند واجد یاخته های سبزینه دار باشد.

ب) در ریشه های گیاهان آبزی دارای حفرات بزرگ هوا در فضای بین یاخته ها است.

ج) برخالف یاخته های دارای دیوارۀ نخستین ضخیم، مانع رشد گیاه نمی شود.

د) تنها از تقسیم و تمایز یاخته های سرالدی نخستین ایجاد می شوند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3
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کدام گزینه در مورد هر سرالد گیاهان نهان دانۀ دولپه ای که موجب تشکیل ساقه ها و ریشه هایی با قطر بسیار می شود، درست80

است؟

مقدار بافت آوندی چوبی بیشتری نسبت به بافت آوند آبکشی می سازد. (1

با تولید مداوم یاخته ها، بافت های الزم برای افزایش قطر ساقه و ریشه را فراهم می کنند. (2

همراه با یاخته های حاصل از فعالیت خود درمجموع پیراپوست را به وجود می آورد که در اندام های مسن جانشین روپوست (3

می شود.

بین آوندهای چوبی و آبکشی نخستین تشکیل می شود و به سمت بیرون آوند آبکش پسین و به سمت درون آوند چوب پسین (4

را می سازد.

کدام عبارت زیر دربارۀ محل های ذخیرۀ ترکیبات رنگی در گیاهان صحیح است؟81

محل ذخیرۀ مواد موردنیاز برای رویش جوانه های سیب زمینی نیز هستند. (1

قطعًا می توانند موادی را ذخیره کنند که باعث آسیب به پرزهای رودۀ باریک در بدن برخی افراد شود. (2

می توانند موادی ذخیره کنند که در کاهش بروز سرطان ها و بهبود کارکرد مغز نقش دارند. (3

همگی در تغ�ر حجم پروتوپالست یاخته طی تورژسانس نقش دارند. (4

عاملی که در اسیدی شدن خاک مناطق مختلف نقش دارد، ............82

نمی تواند در هیچ یک از انواع هوازدگی نقش داشته باشد. (1

فقط از اجزای در حال تجزیۀ جانداران تشکیل شده است. (2

قطعًا با ایجاد تغ�ر حالت در بافت خاک، شرایط را برای نفوذ ریشه مناسب می کند. (3

می تواند در ایجاد مانعی برای شستشوی یون های مثبت از سطح خاک نقش داشته باشد. (4

کدام گزینه تنها برای برخی انواع قارچ ریشه ای صحیح است؟83

رشته هایی از قارچ به تبادل مواد با ریشه می پردازند. (1

رشته های قارچ در تماس با یاخته های ریشه قرار می گیرند. (2

بخشی از شیرۀ پروردۀ گیاه توسط جزء قارچی مصرف می شود. (3

به صورت غالفی از رشته های قارچ در سطح ریشه ایجاد می شود. (4

چند مورد عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟84

"گیاه گونرا همانند گیاه توبره واش ............"

الف) دارای یاخته های لیگنین دار هستند.

ب) دارای بخش کوزه مانند است.

ج) در نواحی فقیر از نیتروژن زندگی می کند.

د) توانایی فتوسنتز دارد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3
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گیاهانی که با کمک قارچ ریشه ای رشد می کنند، ............85

تمام مواد معدنی موردنیاز خود را از غالف قارچی، تهیه می کنند. (1

در هر شرایطی رشد بیشتری نسبت به سایر گیاهان خواهند داشت. (2

فقط در سطح ریشۀ خود، رشته های ظریفی از قارچ ها را دارا هستند. (3

به طور غیرمستقیم با سطح بیشتری از خاک در تماس بوده و مواد معدنی بیشتری جذب می کنند. (4

کدام عبارت زیر دربارۀ یاخته های تار کشنده در ریشۀ نوعی گیاه نهان دانه، صحیح است؟86

در مجاورت یاخته های بافت مریستم نخستین قرار دارند. (1

برخی از این یاخته ها قابلیت انجام فتوسنتز در کلروپالست خود را دارند. (2

در پیوستگی شیرۀ خام در یاخته های مرده بافت آوند چوبی نقش دارند. (3

توسط یاخته های دارای دیوارۀ نخستین کالهک نوک ریشه حفاظت می شوند. (4

کدام گزینه در مورد باکتری هایی درست است که با گیاه نخود، رابطۀ همزیستی ایجاد می کنند؟87

همراه با جاندار همزیستی که فتوسنتز می کند، درون یک بوم سازگان قرار دارند. (1

نیتروژن موجود در جو را به نیترات تبدیل کرده و به درون ریشه وارد می کنند. (2

می توانند با دریافت مواد معدنی، بخشی از مواد آلی موردنیاز خود را تولید کنند. (3

این نوع از باکتری ها نمی توانند به صورت آزاد و خارج از گرهک های موجود روی ریشۀ گیاهان مشاهده شوند. (4

کدام عبارت صحیح است؟88

هر افزایش قطری در نهان دانگان حاصل فعالیت بن الدها می باشد. (1

هر جوانه مجموعه ای از یاخته های سرالدی و برگ بسیار جوان است. (2

از فعالیت سرالدهای پسین برگ ها و انشعابات جدید ریشه شکل می گیرد. (3

هر سرالدی که توسط کالهک در برابر آسیب های محیطی حفاظت می شود، در بافت پوششی اطراف آن پوستک وجود (4

دارد.

کدام گزینه جمله مقابل را به طور نادرستی تکمیل می کند؟ "مغز ..........."89

ساقه، در گیاهانی مشاهده می شود که ذخیرۀ دانه در اغلب آن ها یاخته های دوالدی است. (1

ریشه، به طور مستقیم با یاخته های بخش پوست در تماس است. (2

کنه ای است و فضای بین دستجات آوندی را می پوشاند. ساقه، از یاخته های نرم آ (3

ریشه، در گیاهانی مشاهده می شود که دارای عنصر آوندی هستند. (4
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یاخته های قسمتی از ساقۀ جوان یک گیاه علفی نهان دانه، با ترشح ماده ای در سطح خود، باعث جلوگیری از ورود عوامل بیماری زا90

می شوند. می توان گفت ............

این یاخته ها در سطح خود ساختارهایی به نام کرک را به وجود می آورند. (1

این یاخته ها در همۀ بخش های گیاه وجود دارند و نسبت به آب نفوذناپذیر هستند. (2

گروهی از یاخته های موجود در سطح زیرین آن ها، دیوارۀ نخستین ضخیم دارند. (3

فاصلۀ بین این یاخته ها با آوندها را فقط بافتی با یاخته های دارای دیوارۀ نازک و چوبی نشده پوشانده است. (4

کدام عبارت دربارۀ ترکیبات آلی نیتروژن دار موجود در شیرۀ پروردۀ یک گیاه نهان دانه نادرست است؟91

می توانند به روش انتشار از غشاهای سلولی عبور نمایند. (1

با سرعتی متفاوت با جریان توده ای و در جهات مختلف جابه جا می گردند. (2

به کمک سلول های هسته دار و بی هسته به سمت محل مصرف حرکت می کنند. (3

تولید آن ها ممکن است بعد از فعالیت نوعی باکتری غیرفتوسنتز کننده صورت گرفته باشد. (4

کدام مورد در ارتباط با شکل زیر نادرست است؟92

در یاخته های (ب) دیواره فقط در محل الن چوبی نشده است. (1

یاخته های (الف) فاقد دیوارۀ عرضی هستند. (2

در دیوارۀ نخستین یاخته های (د) امکان مشاهدۀ تزئینات چوبی وجود دارد. (3

یاخته های (ج) یاخته های دراز و استحکامی هستند. (4

چند مورد دربارۀ ترکیبات غیر غذایی ساخته شده در گیاهان، نادرست است؟93

الف) امروزه ترکیبات گیاهان برای رنگ آمیزی الیاف فرش کاربرد ندارند.

ب) الستیک برای اولین بار از شیرابۀ نوعی گیاه علفی ساخته شد.

ج) می توانند مسموم کننده یا حتی کشنده باشند.

د) در ساختن گروهی از داروها نقش دارند.

4 (2 3 (1

2 (4 1 (3

در یک گیاه علفی، هر اندامی که ............، قطعًا ............94

در جذب بی کربنات نقش دارد - حاصل فعالیت سرالد نخستین است. (1

کربن دی اکسید مصرف می کند - همۀ مواد معدنی را از هوا جذب می کند. (2

در تولید پوستک نقش دارد - توسط عدسک ها اکسیژن را جذب می نماید. (3

حاوی سرالدهای پسین است - حاوی ترکیبات لیپیدی بر سطح روپوست خود است. (4

www.konkur.in

forum.konkur.in



21/84لرنیتو 1398

ترکیبات ذخیره ای در کریچه ممکن نیست ..............95

در گیاه ساخته شوند. (1

در زمان رویش جوانه ها، برای تشکیل پایه های جدید از گیاه مصرف شوند. (2

در بروز بیماری سلیاک نقش داشته باشند. (3

در pHهای متفاوت تغ�ر رنگ دهند. (4

در شرایطی که آب به صورت قطراتی از لبه برگ های یک گیاه علفی خارج شود، قطعًا ...........96

با انتقال فعال ترکیبات آلی به درون آوندهای چوبی، پتانسیل آب درون آن کاهش یافته است. (1

نیروی الزم برای صعود شیره خام تا نوک گیاه بسیار بلند تأمین می شود. (2

شیره خام ازطریق مسیر سیمپالستی از درون یاخته های معبر درون پوست عبور کرده است. (3

مقدار پتانسیل آب در فضای بین یاخته ای برگ با مایع میان یاخته ای مشابه است. (4

کدام دو ترکیب نمی توانند در یک نوع اندامک ذخیره شوند؟97

کاروتن - لیکوپن (2 لیکوپن - آنتوسیانین (1

گلوتن - آنتوسیانین (4 کاروتن - گزانتوفیل (3

کدام عبارت دربارۀ همۀ روزنه های موجود در برگ گیاه گوجه فرنگی درست است؟98

باعث انجام تبادالت گازی گیاه با محیط خارج می شوند. (1

پیوستگی شیرۀ خام را در آوندهای چوبی حفظ می کنند. (2

با قرار گرفتن در موقعیت های گرم و خشک بسته می شوند. (3

در پی تغ�ر فشار آب در یاخته های نگهبان، تغ�ر اندازه می دهند. (4

نوعی بافت استحکامی که سبب انعطاف پذیری اندام نیز می شود ..............99

همانند هر نوع بافت استحکامی فاقد پروتوپالست، به سامانۀ بافت زمینه ای تعلق دارد. (1

همانند بافتی که در ترمیم گیاه به هنگام آسیب نقش دارد، دیوارۀ نخستین نازک و چوبی نشده دارد. (2

برخالف هر نوع یاختۀ بافت آوندی، از یاخته هایی زنده و در حال رشد تشکیل شده است. (3

کنه، فاقد الن های انشعاب دار می باشد. برخالف یاخته های اسکلرئیدی بافت سخت آ (4

............ بخش دیوارۀ یاخته ای که در سمت ............ غشای یاخته ای تشکیل می شود، نسبت به ............ بخش دیوارۀ یاخته ای100

به پروتوپالست ............ است.

جدیدترین - خارج - قدیمی ترین - نزدیک تر (2 قدیمی ترین - داخل - جدیدترین - دورتر (1

جدیدترین - خارج - قدیمی ترین - دورتر (4 قدیمی ترین - داخل - جدیدترین - نزدیک تر (3
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در بخش ............101

۴، همۀ یاخته ها توانایی تولید کربوهیدرات با استفاده از مواد معدنی را دارند. (1

۲، همۀ یاخته ها می توانند اندازه و شکل های یکسان داشته باشند و نسبت به آب نفوذناپذیر باشند. (2

۱، یاخته های نشان داده شده می توانند به یاخته های ترشحی و کرک، برخالف نگهبان روزنه تمایز (3

پیدا کنند.

۳، یاخته های آن می توانند حاصل فعالیت سرالدهایی باشند که توسط بخش انگشتانه مانندی (4

پوشیده شده اند.

کدام یک از گزینه های زیر در مورد یاخته های نوعی بافت از سامانۀ بافت زمینه ای که سبب ایجاد ذره های سخت گالبی می شود،102

صحیح است؟

از سایر یاخته های این نوع بافت درازتر است و در مرکز آن کانالی وجود دارد. (1

در سامانۀ بافت آوندی، در مجاورت یاخته های آوند آبکشی مشاهده می شوند. (2

در طی حیات خود، توانایی ارتباط با یاخته های مجاور خود از طریق پالسمودسم ها را دارند. (3

تنها با داشتن دیوارۀ نخستین ضخیم و چوبی شده می توانند سبب افزایش استحکام گیاه شوند. (4

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟103

"در بعضی ............"

گیاهان، پوستک ضخیم مشاهده می شود. (1

یاخته های گیاهی، کریچۀ درشتی وجود دارد. (2

گیاهان، کاهش نور، سبب افزایش مساحت بخش های سبز برگ می شود. (3

موارد، چوبی شدن دیواره، سبب مرگ پروتوپالست می شود. (4

یاخته های قسمتی از ساقه ای جوان با ترشح ماده ای در سطح خود، باعث جلوگیری از ورود عوامل بیماری زا می شوند، می توان104

گفت ............

این یاخته ها می توانند در سطح خود ساختارهایی به نام کرک را به وجود بیاورند. (1

این یاخته ها در همۀ بخش های گیاه وجود دارند و نسبت به آب نفوذناپذیر هستند. (2

گروهی از یاخته های موجود در سطح زیرین آن ها، دیوارۀ نخستین ضخیم دارند. (3

فاصلۀ بین این یاخته ها با آوندها را فقط بافتی با یاخته های دارای دیوارۀ نازک و چوبی نشده پوشانده است. (4
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چند عبارت زیر در مورد ساختار دیوارۀ یاخته های گیاهی درست است؟105

الف) در دیوارۀ نخستین، رشته های سلولزی در زمینه ای از پروتئین و انواعی از پلی ساکاریدهای رشته ای قرار می گیرند.

ب) دیوارۀ پسین مانند قالبی، پروتوپالست را دربر می گیرد؛ اما مانع رشد آن نمی شود.

ج) استحکام دیوارۀ پسین از دیوارۀ نخستین، به علت طرز قرارگیری رشته های سلولزی آن، بیشتر است.

د) جنس تیغۀ میانی از پلی ساکاریدی به نام پکتین است.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

پالسمودسم ............106

کانال های پروتئینی رابط بین دو یاختۀ گیاهی مجاور است. (1

بخشی از دیوارۀ یاخته است که نسبت به محل های مجاور نازک تر می باشد. (2

بخشی از پروتوپالست است که مواد مغذی توان عبور از آن را ندارد. (3

کانال هایی است که میان یاخته های دو یاختۀ مجاور را به هم مرتبط می کند. (4

چند مورد برای تکمیل عبارت زیر، نامناسب است؟107

"هر گیاهی که ............ قطعًا ............"

الف) در تاالب های شمال کشور می روید - دارای آنزیم هایی برای گوارش حشرات است.

ب) در خاک های کم نیتروژن می روید - مواد نیتروژن دار را از باکتری های همزیست دریافت می کند.

ج) زندگی انگلی دارد - همۀ آب و مواد غذایی موردنیاز را از گیاهان فتوسنتزکننده دریافت می کند.

د) رابطۀ همزیستی با تثبیت کنندگان نیتروژن دارد - همۀ نیتروژن موردنیاز خود را ازطریق ریشه جذب می نماید.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی کامل می کند؟108

"گیاه ............ همانند ............"

سس - شته، اندام مکنده را به درون دستگاه آوندی وارد می کند. (1

گل جالیز - قارچ ریشه ای، مواد مغذی را از گیاهی فتوسنتز کننده جذب می کند. (2

گونرا - توبره واش، در تاالب های شمال کشور، رشد می کند. (3

سویا - باکتری های تثبیت کنندۀ نیتروژن، می تواند پس از مرگ، گیاخاک غنی از نیتروژن ایجاد کند. (4

چند مورد در ارتباط با هر نوع بن الد موجود در نوعی درخت نهان دانه و دولپه ای صحیح است؟109

الف) می تواند منشأ بافتی باشد که یاخته های آن پروتوپالست خود را از دست می دهند.

ب) هیچ کدام در پیدایش آوند چوب نخستین و آوند آبکش نخستین دخالتی ندارد.

ج) می تواند سبب افزایش ضخامت پوست درخت شود.

3 (2 صفر (1

1 (4 2 (3
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کدام گزینه در رابطه با گیاه توبره واش صحیح است؟110

همه مواد مورد نیاز خود را به وسیله فتوسنتز تأمین می کند. (1

برخی برگ های آن برای شکار و گوارش جانوران کوچک، تغ�ر کرده است. (2

بومی ایران نیست و برای تقویت مزارع برنج به تاالب های شمالی وارد شد. (3

نمی تواند از الرو حشرات، به عنوان یک منبع تأمین کننده نیتروژن استفاده کند. (4

در شیوه های انتقال مواد در مسیرهای کوتاه در عرض ریشه، در مسیرهایی که مواد از میان  یاخته عبور می کند ............111

قطعًا امکان عبور مواد از دیوارۀ یاخته وجود ندارد. (1

حرکت مواد از یک یاخته به یاختۀ مجاور تنها از طریق پالسمودسم است. (2

ممکن است آب از طریق کانال های پروتئینی وارد یاخته شود. (3

صفحه های آبکشی می توانند در این فرآیند نقش داشته باشند. (4

در سامانۀ زمینه ای، نوعی بافت گیاهی که ............ است، به طور معمول امکان مشاهدۀ ............ وجود ندارد.112

دارای یاخته های مرده - نقش بافت در استحکام اندام گیاهی (1

یاخته های آن دارای دیوارۀ نخستین نازک - قدرت تقسیم یاخته ای (2

دارای دیوارۀ چوبی نشده - دیوارۀ پسین نفوذناپذیر در برابر آب (3

دارای دیوارۀ نخستین نازک - این بافت در اندام های هوایی گیاه (4

گیاه ............113

سویا با سیانوباکتری برای تأمین نیتروژن، همزیستی دارد. (1

شبدر در ساقۀ خود دارای گرهک برای تأمین نوعی مادۀ معدنی است. (2

آزوال به علت داشتن گل هایی که شبیه پروانه است، در تیرۀ پروانه واران قرار دارد. (3

لوبیا می تواند مواد آلی موردنیاز باکتری غیرفتوسنتزکنندۀ ریزوبیوم را تأمین نماید. (4

کدام گزینه در ارتباط با الگوی ارائه شده توسط ارنست مونش، برای جابه جایی شیرۀ پرورده صحیح نیست؟114

امکان ندارد همزمان با باربرداری آبکشی، برخالف بارگیری آبکشی، بر میزان قندهای موجود در آوندهای آبکشی افزوده شود. (1

پس از باربرداری آبکشی در مرحلۀ چهارم، بر میزان آب یاخته های آبکشی افزوده می شود. (2

مهار آنزیم های تجزیه کنندۀ ATP در یاخته های آبکشی، انجام مرحلۀ اول را غیرممکن می سازد. (3

در مرحلۀ سوم، حرکت آب همراه با جریان توده ای صورت می گیرد. (4

www.konkur.in

forum.konkur.in



25/84لرنیتو 1398

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی کامل می کند؟115

"گیاه ............ همانند ............"

سس - شته، اندام مکنده را به درون دستگاه آوندی وارد می کند. (1

گل جالیز - قارچ در قارچ ریشه ای (میکوریزا)، مواد مغذی را از گیاهی فتوسنتز کننده جذب می کند. (2

گونرا - توبره واش، در تاالب های شمال کشور که نیتروژن کمی دارند، رشد می کند. (3

سویا - باکتری های تثبیت کنندۀ نیتروژن، پس از مرگ، گیاخاک غنی از نیتروژن ایجاد می کنند. (4

سرالد نخستین ............116

ریشه، ترکیبات پلی ساکاریدی ترشح می کند که سبب لزج شدن سطح آن می شود. (1

از یاخته هایی تشکیل شده است که کریچۀ مرکزی بیشتر حجم آن را به خود اختصاص داده است. (2

ساقه، تنها در انتهای ساقه و گره ها قرار دارد که توسط برگ های بسیار جوان حفظ می گردد. (3

عالوه بر افزایش طول گیاه تا حدودی منجر به افزایش عرض ساقه، شاخه و ریشه می شود. (4

کدام عبارت دربارۀ باکتری های تثبیت کنندۀ نیتروژن که در محل گرهک های ریشۀ گیاهان تیرۀ پروانه واران زندگی می کنند، صحیح117

است؟

توانایی ساخت کربوهیدرات ها را از کربن دی اکسید ندارند. (1

تبدیل آمونیوم به نیتروژن را در این گیاهان تسهیل می سازند. (2

با گیاهانی همزیستی دارند که قادرند در هر محیطی سریعًا برویند. (3

همانند سیانوباکتری ها عالوه بر تثبیت نیتروژن، فتوسنتز هم انجام می دهند. (4

در یک گیاه، هر یاختۀ ............ برخالف هر یاختۀ ............ جزء سامانۀ بافت ............ است.118

ترشح کنندۀ ترکیب پلی ساکاریدی - همراه - آوندی (1

کنه ای - دارای سبزینه - زمینه ای دراز سخت آ (2

ترشح کنندۀ پوستک - مردۀ با دیوارۀ چوبی - پوششی (3

حاصل از تقسيم بن الد آوندساز - حاصل از تقسیم مریستم نخستین - آوندی (4

چند مورد از ویژگی های همۀ سیانوباکتری ها است؟119

الف) تبدیل نیتروژن هوا به آمونیوم

ب) توانایی جذب کربن دی اکسید جو

ج) رسیدن به چهارمین سطح سازمان یابی حیات

د) همزیستی درون گرهک های ریشۀ گیاهان تیرۀ پروانه واران

3 (2 4 (1

1 (4 2 (3
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کدام عبارت صحیح است؟120

در بیشتر گیاهان، هر مادۀ آلی موردنیاز به وسیلۀ فتوسنتز تولید می شود. (1

عنصری که اساس مادۀ آلی است، بیشتر به صورت ترکیبی گازی شکل از فضای بین یاخته ای وارد گیاه می شود. (2

هر عنصری که در ساختار پروتئین ها و مولکول های وراثتی شرکت دارد، بیشتر از خاک جذب می شود. (3

هوموس به دلیل داشتن بارهای مثبت مانع از شستشوی یون های با بار منفی از سطح خود می شود. (4

شکل قابل جذب عنصر فسفر ............121

برخالف نیتروژن، نمی تواند از طریق خاک، به صورت یونی جذب شود. (1

همانند نیتروژن، می تواند توسط جانداران دیگر برای گیاه فراهم شود. (2

برخالف کربن، می تواند از طریق ریشه به صورت یونی جذب شود. (3

همانند کربن، می تواند در پی جذب از راه جو، در ساخت پروتئین ها شرکت کند. (4

هر یاختۀ گیاهی ............122

دارای نقش استحکامی و دیوارۀ ضخیم و انعطاف پذیر، زیر روپوست قرار می گیرد. (1

واقع در سامانۀ پوششی گیاه، با ترشح ترکیباتی باعث کاهش تبخیر آب از سطح روپوست می شود. (2

دارای الیۀ کوتینی بر سطح خارجی خود، می تواند با تمایز یافتن خود زوائدی به نام کرک در سطح خود به وجود آورد. (3

دارای نقش در تنظیم ورود و خروج آب به گیاه، در سامانۀ بافت پوششی قرار گرفته است. (4

یاخته های ............، فقط در یک سامانه بافتی قرار می گیرند.123

دراز با دیواره پسین چوبی شده که برای تولید طناب استفاده می شوند. (1

با دیواره نخستین نازک و چوبی  نشده که قدرت تقسیم شدن دارند. (2

سرالدهایی که در افزایش ضخامت در نهان دانگان دولپه ای نقش دارند. (3

فاقد پروتوپالست در منطقه ای که در ورود اکسیژن به اندام های گیاه نقش دارد. (4

کدام عبارت دربارۀ اصلی ترین یاخته های بافت آوندی در نوعی گیاه نهان دانه صحیح است؟124

در ترابری شیرۀ خام یا پرورده در سراسر گیاه نقش دارند. (1

واجد دیوارۀ عرضی هستند و لولۀ پیوسته ای را تشکیل می دهند. (2

دیوارۀ پسین چوبی شده ای دارند که سبب استحکام اندام گیاه می شود. (3

واجد مولکول های ذخیره کنندۀ اطالعات الزم برای زندگی یاخته هستند. (4

گیاه گوجه فرنگی، برای هدایت مواد معدنی به یاخته هایی نیاز دارد که ............ دارند.125

باریک و طویل هستند و انشعاب (2 اندامک های تغ�رشکل یافته (1

دیوارۀ عرضی از بین رفته و دیوارۀ یاخته ای (4 غشای یاخته ای و انتهای دوکی شکل (3
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در الگوی جریان فشاری جابه جایی شیرۀ پرورده در گیاه نهان دانه، در مرحلۀ ............ می شود.126

سوم، ساکارز با انتقال فعال از غشای یاخته ها، منتقل (1

دوم، از فشار اسمزی یاخته های آبکشی، کاسته (2

اول، مواد آلی بدون صرف انرژی به درون یاخته های آبکشی، وارد (3

چهارم، انتقال مواد آلی به کمک یاخته های همراه، انجام (4

کدام موارد زیر، ازنظر درستی، مشابه جملۀ زیر است؟127

"دیوارۀ یاخته ای یاخته ها در هر بافت موجود در سامانۀ بافت زمینه ای، بخشی به نام پروتوپالست را در بر می گیرد."

الف) در تقسیم یاختۀ گیاهی، بعد از تقسیم هسته، الیه هایی به نام تیغۀ میانی تشکیل می شود.

ب) در دیوارۀ یاخته ای یاخته های زندۀ گیاهان، نزدیک ترین الیه به غشای یاخته، جوان ترین الیه است.

پ) پالسمودسم ها تنها در مناطقی دیده می شوند که دیوارۀ یاخته در آنجا نازک مانده است.

ت) در آوندهای چوبی الن دار، الن ها برخالف دیوارۀ پسین حاوی لیگنین نیستند.

الف - ت (2 ب - ت (1

الف - پ (4 ب - پ (3

در ارتباط با شیوه های شگفت انگیز گیاهان برای گرفتن مواد موردنیاز خود از جانداران دیگر، ممکن نیست ............128

گیاهی که از روابط سود می برد فاقد ریشه باشد. (1

ترکیبات آلی حاصل از فتوسنتز از ریشۀ گیاه خارج شوند. (2

جاندار همزیست با گیاه فاقد توانایی تثبیت بیشترین مولکول موجود در جو زمین باشد. (3

ترکیبی که در خاک فراوان؛ اما اغلب غیرقابل  دسترس گیاه است توسط ریشۀ گیاه برای قارچ جذب شود. (4

باتوجه به شکل زیر، در بخش شمارۀ .............، ممکن نیست .............129

۱ - فقط برخی از مولکول ها و یون ها از آن عبور کنند. (1

۲ - ترکیبات شیمیایی متفاوت مشاهده شوند. (2

۳ - ترکیبات با عبور از غشای یاخته به یاختۀ دیگر بروند. (3

۲ - واپایش تبادل مواد بین یاخته ها در گیاه صورت گیرد. (4

در صورت افزایش غلظت ............ در خاک، ............ .130

آرسنیک - انواع سرخس ها آن را به صورت ایمن در خود جمع می کنند. (1

آلومینیم - با ورود این ماده به بافت های گیاه گل ادریسی، ظاهر این گیاه تغ�ر می کند. (2

نمک - بیشتر گیاهان با جذب و ذخیره آن می توانند موجب کاهش شوری خاک شوند. (3

هر عنصر - رشد گیاه کاهش می یابد. (4
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در سامانۀ بافت زمینه ای، نوعی بافت گیاهی دارای یاخته های ............ است. به طور معمول، امکان ندارد ............131

مرده - این بافت در تولید طناب و پارچه کاربرد داشته باشد. (1

واجد دیوارۀ نخستین نازک - قدرت تقسیم یاخته ای در این بافت مشاهده شود. (2

دارای دیوارۀ نخستین ضخیم - این بافت در اندام های هوایی گیاه وجود داشته باشد. (3

واجد دیوارۀ چوبی نشده - دیوارۀ پسین نفوذناپذیر در برابر آب در این بافت مشاهده شود. (4

کدام یک در ارتباط با هر بخش از یاختۀ زندۀ گیاهی که با تشکیل آن، تیغۀ میانی از پروتوپالست دور می شود، به درستی بیان شده132

است؟

مانند قالبی پروتوپالست را دربرمی گیرد و با تشکیل آن رشد یاخته متوقف نمی شود. (1

از پلی ساکاریدی به نام پکتین ساخته شده و بعد از تقسیم هسته تشکیل می شود. (2

موجب حفظ شکل و واپایش تبادل مواد بین یاخته ها در گیاه می شود. (3

قابلیت گسترش و کشش دارد و اندازۀ آن نیز افزایش می یابد. (4

کدام عبارت، دربارۀ همۀ یاخته هایی درست است که از یاخته های روپوستی گیاه تمایز می یابند؟133

با ترشح نوعی مادۀ لیپیدی به کاهش تبخیر آب از گیاه کمک می کنند. (1

به کمک آنزیم روبیسکو  را به یک ترکیب پنج کربنی اضافه می کنند. (2

به علت تماس با محیط به طور دائم می ریزند و با یاخته های جدید جایگزین می شوند. (3

منشأ اصلی آن ها یاخته هایی به هم فشرده با هستۀ درشت مرکزی است. (4

CO۲

در گیاهان چوبی، هر یاخته ای که سبب استحکام گیاه می شود ............ هر یاخته ای که در جابه جایی شیرۀ پرورده نقش دارد،134

............

در طول زندگی خود، برخالف - ترکیبات دیوارۀ پسین یاخته های خود را تغ�ر می دهند. (1

درصورتی که زنده باشند، همانند - فاقد بخش های چوبی شده در دیوارۀ یاخته ای هستند. (2

و انعطاف پذیری اندام گیاهی را نیز به دنبال دارد، برخالف - معموًال زیر روپوست قرار گرفته اند. (3

درصورتی که فاقد سوخت وساز باشد، همانند - فاقد الگوهای رشدونمو در هسته است. (4

در بررسی سامانه های بافتی گیاهان، ............135

هر سامانۀ بافت پوششی در برگ ها و ساقه های جوان، از یک الیۀ یاخته تشکیل شده است. (1

۴ نوع از یاخته های تمایزیافته روپوستی می توانند ترکیبات لیپیدی مانند کوتین بسازند. (2

رایج ترین بافت سامانه بافت زمینه ای، در گیاهان آبزی، فضای بین یاخته ای فراوان دارد. (3

در برش عرضی ساقۀ همۀ گیاهان، سه سامانۀ بافتی پوششی، زمینه ای و آوندی دیده می شود. (4
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چندمورد، عبارت زیر را به طور صحیح کامل می کند؟136

"در ............ گیاهان گل دار دولپه ای برخالف ............ آن ها، ............"

الف) ریشۀ - ساقۀ - یاخته هایی که وظیفۀ انتقال شیرۀ پرورده را بر عهده دارند، در بین دستجات یاخته های هادی شیرۀ خام قرار

دارند.

ب) ساقۀ - ریشۀ - برخی یاخته هایی که دیوارۀ نخستین نازک دارند، می توانند به یاخته هایی با هستۀ درشت تبدیل شوند.

ج) ریشۀ - ساقۀ - مریستم نخستین توسط یاخته های ترشح کنندۀ ترکیبی پلی ساکاریدی لزج، محافظت می شوند.

د) ساقۀ - ریشۀ - یاخته های موجود در سامانۀ بافت پوششی می تواند به یاخته هایی حاوی ترکیبات معطر تمایز یابند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

چند مورد از عبارت های زیر درست است؟137

الف) مقدار نیتروژن، فسفر و پتاسیم قابل دسترس در اغلب خاک ها محدود است.

ب) بیشتر نیتروژن مورداستفادۀ گیاهان به صورت نیتروژن مولکولی است.

ج) گرچه فسفات در خاک کمیاب است؛ اما اغلب برای گیاهان قابل دسترس است.

د) استفاده از کودهای زیستی بسیار ساده تر و کم هزینه تر است.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کدام عبارت، دربارۀ انواع یاخته های بالغ یک گیاه درست است؟138

هر یاخته ای که در دیوارۀ خود پکتین دارد، دیواره ای با ترکیب تغ�ر یافته و ژله ای دارد. (1

هر یاخته ای که ترکیبات پاداكسنده (آنتی اکسیدان) دارد، دارای سبزدیسه (کلروپالست) است. (2

هر یاخته ای که ترکیبات آن می توانند فعالیت ضدسرطان داشته باشند، فقط آلکالوئید می سازد. (3

هر یاخته ای که قابلیت رشد خود را حفظ می نماید، رشته های سلولزی دیوارۀ سلولی آن در یک یا چند الیه آرایش یافته اند. (4

باتوجه به شکل زیر، کدام گزینه جملۀ زیر را به نادرستی کامل می کند؟139

"در نوعی گیاه نهان دانه، در بخش شمارۀ ............ بخش شمارۀ ............"

۱، همانند - ۴، یاخته های سرالدی درون جوانه قرار دارند. (1

۴، برخالف - ۳، یاخته هایی با توانایی تقسیم، حضور دارند. (2

۲، برخالف - ۳، گروهی از یاخته های روپوست، به کرک تمایز می یابند. (3

۳، همانند - ۲، انواعی از یاخته های گیاهی وجود دارند. (4
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کدام یک از گزینه های زیر درست است؟140

هر چه از یاخته های ریشۀ درخت به سمت یاخته های برگ آن پیش می رویم پتانسیل آب افزایش می یابد. (1

يون نیترات در درون ریشه گیاه می تواند به یون آمونیوم تبدیل شود. (2

همۀ گیاهان انگل فقط می توانند اندام مکندۀ خود را به ساقۀ گیاه میزبان خود وارد کنند. (3

در باغبانی برای داشتن میوه های درشت تر در یک فصل، تعدادی از گل ها یا میوه های پیر مربوط به همان فصل را می چینند. (4

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟141

"شکل زیر نشان دهندۀ ............"

همۀ عوامل ایجادکنندۀ جریان توده ای در گیاهان است. (1

عاملی است که در انواع کمی از گیاهان نقش زیادی در صعود شیرۀ خام دارد. (2

عامل اصلی انتقال شیرۀ خام در طول آوندهای چوبی از ریشه به برگ ها است. (3

فشار ریشه ای است که تنها در پی انتشار یون های معدنی به آوندهای چوبی ایجاد می شود. (4

کدام عبارت نادرست است؟142

خروج فعال یون ها از پریسیکل (الیۀ ریشه زا) به آوند چوبی، باعث ایجاد فشار ریشه ای می گردد. (1

خروج بخارآب از روزنه های هوایی، سبب کشش تعرقی در آوندهای آبکشی می گردد. (2

نیروی هم چسبی بین مولکول های آب، سبب حرکت آب در مسیر آپوپالستی می گردد. (3

اختالف فشار اسمزی سلول های عرضی ریشه، سبب حرکت آب در مسیر سیمپالستی می گردد. (4

چند مورد عبارت را به درستی کامل می کند؟ "هر بخش ............ همانند ............"143

الف) آلی خاک - هر بخش غیرآلی آن منشأ گیاهی دارد.

ب) زندۀ خاک - کودهای بیولوژیک، تنها عوامل هوازدگی شیمیایی هستند.

ج) تولیدکنندۀ اسید در خاک - بخشی که در فرآیند هوازدگی ایجاد می شود، منشأ غیرگیاهی ندارد.

یک (2 صفر (1

سه (4 دو (3

در گیاهان نهان دانه در حین انتقال آب و مواد معدنی در مسیرهای بلند، ............144

ورود فعال یون ها، از الیۀ درون پوست به درون آوند چوبی گیاه سس، باعث ایجاد فشار ریشه ای می گردد. (1

امکان افزایش پتانسیل آب یاخته های نگهبان روزنه، با کاهش نور محیط وجود ندارد. (2

آب در حین حرکت در گیاه، به سمت مناطقی می رود که پتانسیل آب کمتری داشته باشند. (3

در طی خروج آب از بین یاخته های نگهبان روزنه، قطعًا پتانسیل آب یاخته های نگهبان روزنه کاهش می یابد. (4
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گیاهی که ساختار درختی دارد، ............145

قطعًا توانایی تشکیل شش ریشه دارد. (2 نمی تواند دارای سرالد نخستین باشد. (1

قطعًا ساختار میکوریزا را تشکیل می دهد. (4 می تواند از دانه تشکیل شده باشد. (3

چند مورد دربارۀ هر سامانۀ بافتی که در برگ ها و ساقه های جوان معموًال از یک الیه یاخته تشکیل شده، صحیح است؟146

الف) عملکردی شبیه پوست جانوران دارد و از نفوذ عوامل تخریب گر جلوگیری می کند.

ب) هر یاختۀ تمایزیافته از این سامانۀ بافتی، دارای سبزدیسه هایی در میان یاختۀ خود است.

پ) در دیوارۀ یاخته های این سامانۀ بافتی، پوستک وجود دارد که نسبت به آب نفوذناپذیر است.

1 (2 صفر (1

3 (4 2 (3

در برش عرضی ............ یک گیاه علفی تک لپه، ............ گیاه علفی دولپه، ............147

ساقه - همانند - آوندهای آبکش به شکل ستاره در مغز ساقه قرار گرفته اند. (1

ریشه - همانند - آوندها به صورت منظم و دایره وار در اطراف مغز ریشه قرار گرفته اند. (2

ساقه - برخالف - در هر دستۀ آوندی، آوندهای چوبی به سمت داخل ساقه قرار دارند. (3

ریشه - برخالف - استوانۀ آوندی شامل الیۀ ریشه زا، دسته های آوندی و مغز ریشه است. (4

کدام عبارت زیر درست است؟148

در فرآیند ژله ای شدن، آب به مسن ترین الیه دیوارۀ یاخته ای افزوده می گردد. (1

هر تغ�ر در ترکیب دیوارۀ یاخته ای، کانی شدن نام دارد. (2

به دنبال لیگنینی شدن دیوارۀ یاخته ای در یاخته های گیاهی، همگی تنفس یاخته ای خود را از دست می دهند. (3

هر ترکیبی از دیواره که در کاهش از دست دادن آب و جلوگیری از ورود عوامل بیماری زا نقش دارد، در هر الیه از دیواره (4

تولید می شود.

هر یاختۀ گیاهی که ............ است، قطعًا ............149

دارای رنگ دیسه - در نوعی اندام هوایی قرار دارد. (1

فاقد رنگ دیسه - در پروتوپالست خود،  را مصرف و  تولید می کند. (2

دارای سبزدیسه - از مولکول اکسیژن جهت تولید ATP، استفاده می کند. (3

فاقد سبزدیسه - بیشتر انرژی خود را به صورت گرما از دست می دهد. (4

O۲CO۲
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کدام عبارت، دربارۀ همۀ روزنه های موجود در برگ گیاه گوجه فرنگی درست است؟150

باعث انجام تبادالت گازی گیاه با محیط خارج می شود. (1

پیوستگی شیرۀ خام را در آوندهای چوبی حفظ می کند. (2

با قرار گرفتن در موقعیت های گرم و خشک بسته می شوند. (3

در پی تغ�ر فشار آب در یاخته های نگهبان، تغ�ر اندازه می دهند. (4

کدام گزینه، ویژگی مشترک ترکیبات رنگی ذخیره شده در ُکریچه و رنگ دیسه است؟151

افزایش تولید کاروتنوئید در پی تجزیۀ سبزینه ها (1

افزایش قابلیت مغز در تنظیم عملکردهای حیاتی بدن (2

ساخت کاروتنوئید از مواد موجود در یاخته (3

درمان بیماری های سرطانی (4

کدام گزینه دربارۀ هر نوع بافت سرالدی در گیاهان دولپه ای که آوندهای چوبی و آبکش را می سازد، صحیح است؟152

الف) در بخش هایی از پوست ساقه گیاه قرار گرفته است.

ب) در حدفاصل بین آوند آبکش و آوند چوب اولیه تشکیل می شود.

ج) دارای هستۀ درشت و مقدار اندکی سیتوپالسم درون خود است.

د) با تولید مداوم یاخته های دارای دیوارۀ سلولزی، در رشد قطری گیاه مؤثر است.

"د" - برخالف "الف" صحیح است. (2 "الف" - همانند "ج" صحیح است. (1

"ج" - برخالف "د" نادرست است. (4 "ب" - همانند "د" نادرست است. (3

کدام عبارت در ارتباط با حرکت شیرۀ پرورده صحیح است؟153

در مرحلۀ سوم، جریان توده ای سبب حرکت ترکیبات آلی در عناصر آوندی می گردد. (1

در مرحلۀ دوم، افزایش پتانسیل آب یاخته های آبکشی، باعث ورود آب به آن ها می شود. (2

کنۀ سبزینه دار برگ وارد آوند آبکش می شود. در مرحلۀ اول، ساکارز با صرف انرژی از نرم آ (3

در مرحلۀ چهارم، مواد آلی شیرۀ پرورده با انتقال فعال در طی بارگیری آبکشی وارد ریشۀ ذخیره ای می شوند. (4

باتوجه به شیوه های انتقال مواد در مسیر کوتاه از عرض ریشۀ یک گیاه علفی نهان دانه، فقط در مسیر انتقال ............ است که154

............

عرض غشایی - آب می تواند از نوعی مولکول پروتئینی برای عبور استفاده کند. (1

سیمپالستی - نوار کاسپاری نمی تواند مانع انتقال آب و مواد محلول در آن به درون پوست شود. (2

آپوپالستی - آب و مواد محلول در آن می توانند از فضای بیرون پروتوپالست عبور کنند. (3

سیمپالستی - آب و همۀ مواد محلول می توانند از فضای پالسمودسم به یاخته های دیگر منتقل شوند. (4
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درباره پاسخ گیاهان به محیط چندمورد به درستی بیان شده است؟155

الف) در برخی گیاهان از همه یاخته هایی که ویروس درون آن ها دیده می شود، سالیسیلیک اسید آزاد می شود که آپاپتوز در

یاخته های کناری را راه اندازی می کند.

کاسیا با تولید و انتشار نوعی ترکیب شیمیایی باعث جذب زنبورهای دیپلوئید برای گرده افشانی می شوند. ب) گل های آ

ج) ترکیبات فرار آزادشده از گیاه تنباکو سبب می شود زنبور ماده برای تخم گذاری از نوزاد کرمی شکل تغذیه کند.

کاسیا می شوند. د) مورچه های محافظت کننده به گیاه گل جالیز حمله کرده و مانع رشد آن بر روی آ

1 (2 صفر (1

3 (4 2 (3

یاخته هایی که دائمًا تقسیم می شوند و یاخته های موردنیاز برای ساختن سامانه های بافتی گیاه را تولید می کنند، قطعًا ............156

با بخشی در تماس هستند که با ترشح ترکیبی پلی ساکاریدی، نفوذ ریشه به درون خاک را تسهیل می کند. (1

در مرکز خود هسته ای درشت داشته و بیشتر حجم خود را به پالست ها اختصاص می دهند. (2

در افزایش ضخامت گیاه نقش داشته و فقط در پیکر گیاهان دو لپه ای دیده می شوند. (3

به طور فشرده قرار دارند و منشأ سامانه های بافتی گیاه هستند. (4

کدام گزینه در ارتباط با یاخته گیاهی نادرست است؟157

قرار گرفتن یاخته های روپوست پیاز در آب معمولی همانند محلول ۱۰% نمک، به پالسمولیز یاخته می انجامد. (1

قرار گرفتن یاخته های روپوست پیاز در آب مقطر، سبب نزدیک شدن پروتوپالست به دیواره یاخته می شود. (2

بسیاری از یاخته های گیاهی، واکوئل درشتی دارند که بیشتر حجم یاخته ها را اشغال می کند. (3

اگر به هر علتی آب کم شود، حجم کریچه کاهش می یابد و پالسمولیز رخ می دهد. (4

یاخته های زندۀ درون استوانۀ آوندی ریشه با کمک فرآیند ............ می توانند ............158

نوعی انتشار - پتانسیل آب درون آوندهای چوبی را افزایش دهند. (1

انتقال فعال - موجب خروج مواد جذب شده به خارج از ریشه در عرض آن شوند. (2

نوعی انتشار - تراکم یون های مصرفی را افزایش داده و فشار ریشه ای ایجاد کنند. (3

انتقال فعال - پروتئین ها و نوکلئیک اسیدها را از طریق پالسمودسم ها منتقل کنند. (4

شکل زیر، مربوط به برش عرضی ساقۀ یک گیاه نهان دانۀ ............ است و بخش شمارۀ ............159

دولپه - "۱"، در اندام های مسن، جای خود را به یاخته های نفوذناپذیر نسبت به گازها می دهد. (1

تک لپه - "3"، نوعی بافت است که با دیوارۀ نخستین ضخیم خود در استحکام گیاه نقش دارد. (2

تک لپه - "۴"، از آوند آبکش پسین شروع می شود و تا سطح اندام ادامه دارد. (3

دولپه - "۲"، دارای یاخته های دوکی شکل دراز و واجد هسته است. (4
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چند مورد از موارد زیر می توانند طی شرایطی باعث افزایش خروج قطرات آب از روزنه های همیشه باز گیاه شوند؟160

الف) خروج ساکارز از یاخته های نگهبان روزنه

ب) کاهش فشار ریشه ای

ج) افزایش میزان رطوبت محیط

د) گسترش عرضی دیوارۀ یاخته های نگهبان روزنه

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

به طورمعمول، در بخش ............ خاک ............161

غیرآلی - ذرات از اندازۀ بسیار کوچک رس تا درشت شن و ماسه مشاهده می شوند. (1

غیرآلی - افزایش ترکیبات اسیدی در خاک، منجر به کاهش میزان ذرات معدنی می شود. (2

آلی - بیشتر اجزای گیاخاک، با تولید مواد اسیدی مانع از شستشوی یون ها می شوند. (3

آلى - فقط بقایای جانداران و به ویژه اجزای در حال تجزیۀ آن ها وجود دارد. (4

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟162

"در گیاهانی که انتقال مواد به استوانۀ آوندی از طریق ............ یاخته های درون  پوست انجام می شود، ............"

همۀ - فقط مسیر سیمپالستی در استوانۀ آوندی مشاهده می شود. (1

همۀ - هر یاختۀ درون پوست دارای نوار کاسپاری در دیوارۀ جانبی خود است. (2

برخی از - یاخته های با ظاهر نعلی شکل، فاقد نوار کاسپاری در دیوارۀ خود هستند. (3

برخی از - اغلب یاخته های درون پوست، فاقد توانایی دریافت آب از سایر یاخته های پوست هستند. (4

کدام گزینه درست است؟163

هر جانداری که پیچیده ترین شکل کلیه را دارد، در بخشی از طول عمر خود گردش خون مضاعف داشته است. (1

در رشته های آبششی ماهی قرمز برخالف کوسه ها، جذب آب و یون ها از راه اسمز، به تنظیم اسمزی کمک می کند. (2

در مهره دارانی که بیشتر تبادالت گازی از راه پوست صورت می گیرد، کلیه برخالف مثانه به ماهی های برکه ها بسیار شبیه (3

است.

هر ماهی که به طور طبیعی ادرار رقیق دفع می کند، تحت تأثیر فعالیت آزوال و همچنین کودهای شیمیایی قرار می گیرد. (4

هر جانداری که با ریشۀ گیاهان ارتباط زیستی دارد، قطعًا ...........164

توانایی تثبیت نیتروژن جو را دارد. (2 توانایی ارسال مواد مغذی به گیاه را دارد. (1

توانایی دریافت ترکیبات آلی گیاه را دارد. (4 توانایی تشکیل اندام تولیدمثل جنسی را ندارد. (3
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کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟165

"در مورد ساقه های جوان و علفی می توان گفت یاخته های ............ قطعًا ............"

فاقد هسته - در سه نوع سامانۀ بافت های گیاهی قابل  مشاهده هستند. (1

دارای توانایی تقسیم - هستۀ درشتی دارند که در مرکز یاخته قرار گرفته است. (2

موجود در بافت آوندی آبکش - فاقد توانایی دو برابر کردن دنای هسته ای هستند. (3

روپوستی غیر فتوسنتز کننده - دیواره ای با ضخامت غیر یکسان در نواحی مختلف دارند. (4

کدام گزینه در ارتباط با هر باکتری که نیتروژن جو را به نوعی یون مثبت تبدیل می کند، صحیح است؟166

قطعًا به صورت آزاد در خاک زندگی می کند. (1

با بسیاری از گیاهان همزیستی دارد. (2

مواد آلی موردنیاز خود را می تواند تولید کند. (3

در تولید بخشی از نیتروژن تثبیت شده در خاک نقش دارد. (4

چند مورد عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟167

کنه ای ممکن نیست، ............ یافت شود." "در پروتوپالست بافت نرم آ

الف) دیواره نخستین نازک

ب) پروتئین

ج) آنتوسیانین

د) الن

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کدام گزینه صحیح است؟168

اندامک کریچه الزامًا حاوی ترکیبات اسیدی است. (1

آنتوسیانین موجود در کریچه همانند پروتئین گلوتن، خاصیت آنتی اکسیدانی دارد. (2

اندامک کریچه، می تواند دارای ماده ای باشد که باعث کاهش جذب مواد غذایی در انسان شود. (3

تغ�ر ژله ای شدن، به دنبال جذب آب در درون کریچه ها صورت می گیرد. (4

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی کامل می کند؟169

"به طور معمول، ............ از سازش های گیاهان ساکن مناطق ............ است و می تواند در ............ مؤثر باشد."

کریچه های حاوی ترکیبات پلی ساکاریدی - خشک و کم آب - افزایش فشار اسمزی در یاخته های گیاهی زنده (1

وجود تعداد فراوانی ُکرک - خشک و کم آب - کاهش خروج بیش ازحد آب از برگ (2

شش ریشه - پوشیده از آب - تسهیل تبادل گازهای تنفسی با محیط (3

کنۀ هوادار - پوشیده از آب - کاهش غلظت اکسیژن در گیاه نرم آ (4
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کدام گزینه صحیح است؟170

نخود و عدس به علت اینکه برگ هایی شبیه به پروانه دارند، به تیرۀ پروانه واران تعلق دارند. (1

کواپورین در غشای کریچۀ یاخته های جانوری، سرعت جریان آب را به درون کریچه افزایش حضور کانال های پروتئینی آ (2

می دهد.

در بیشتر گیاهان، فشار ریشه ای در صعود شیرۀ خام نقش کمی دارد. (3

در گیاهان درصورتی که شدت فشار ریشه ای از تعرق بیشتر باشد، قطرات آب تنها از انتهای برگ ها خارج می گردد. (4

در یک گیاه علفی، فرآیند خروج آب به صورت بخار از برگ، برخالف فرآیند خروج آب به صورت مایع از برگ، چه مشخصه ای دارد؟171

وقوع آن با شرایط محیطی اطراف گیاه ارتباط دارد. (1

از محل ساختارهای ویژۀ همیشه باز انجام می پذیرد. (2

ایجادکنندۀ عامل اصلی صعود شیرۀ خام در آوند چوبی است. (3

وابسته به فعالیت پروتئین های غشائی یاخته های درون  پوست است. (4

کدام عبارت، دربارۀ ریشۀ یک گیاه علفی دولپه ای صادق نیست؟172

مرز بین پوست و استوانۀ آوندی قابل  رؤیت است. (1

دسته های آوندهای چوبی و آبکشی به صورت یک درمیان قرار دارند. (2

نوار کاسپاری در دیوارۀ جانبی یاخته های درون پوست (آندودرم) وجود دارد. (3

پارانشیم مغزی در بخش مرکزی استوانۀ آوندی به وضوح دیده می شود. (4

کدام گزینه در مورد یاخته های معبر صحیح است؟173

در برش عرضی و زیر میکروسکوپ نوری، این یاخته ها ظاهر نعلی شکل دارند. (1

در بخشی از سامانۀ بافت زمینه ای ریشۀ برخی گیاهان مشاهده می شوند. (2

در تشکیل خارجی ترین الیه یاخته ای استوانه آوندی نقش دارند. (3

در بخش هایی از دیوارۀ خود، نوعی لیپید به نام سوبرین دارند. (4

چند مورد جملۀ زیر را به طور صحیحی تکمیل می کند؟174

"در برش عرضی ............"

الف) ساقۀ گیاه تک لپه ای علفی، دستجات آوندی روی یک حلقه قرار دارند.

ب) ریشۀ گیاه تک لپه ای علفی، مغز توسط دستجات آوندی احاطه شده است.

ج) ساقۀ گیاه دو لپۀ علفی، دستجات آوندی روی یک حلقه قرار دارند.

د) ريشۀ گياه دو لپۀ علفی، آوندهای چوبی همانند آوندهای آبکشی توسط پوست احاطه شده اند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3
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دربارۀ نحوۀ تأمین نیتروژن قابل  استفاده برای گیاهان چندمورد توسط جانداران عنوان شده انجام می شود؟175

(الف باکتری های تثبیت کنندۀ نیتروژن : N →۲ NO۳
−

(ب باکتری های آمونیاک سازی : مواد آلی → NH۴
+

(ج ریشۀ گیاه : NO →۳
− NH۴

+

(د ریزوبیوم ها : NH →۴
+ NO۳

−

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

سیانوباکتری ها ............176

همواره توانایی تثبیت نیتروژن را دارند. (1

نیتروژن تثبیت شده توسط آزوال را دریافت می کنند. (2

با انجام فتوسنتز در کلروپالست خود، نیاز به جذب مواد آلی ندارند. (3

با وجود توانایی فتوسنتز می توانند از محصوالت فتوسنتزی گیاه نیز استفاده نمایند. (4

برای اصالح خاک، کودهای ............ برخالف کودهای ............177

آلی - شیمیایی، مواد معدنی را به آهستگی آزاد می کند. (1

آلی - شیمیایی، موجب تخریب بافت خاک می شوند. (2

شیمیایی - زیستی، استفاده آسان و کم هزینه تری دارند. (3

زیستی - آلی، موجب احتمال آلودگی خاک به عوامل بیماری زا می شوند. (4

چند مورد از موارد زیر دربارۀ یاخته های بافت زیر نادرست است؟178

* محل هایی در دیوارۀ آن ها که پکتین از بین رفته است، الن نامیده می شود.

* پالسمودسم ها از عوامل انتقال مواد مغذی موردنیاز در بین یاخته های این بافت هستند.

* دیوارۀ یاخته ای آن ها، بخشی به نام پروتوپالست را دربرمی گیرد.

* پس از تقسیم، الیه ای به نام تیغۀ میانی را تشکیل می دهند.

1 (1

2 (2

3 (3

4 (4
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در ارتباط، تغ�رات دیوارۀ یاخته ای گیاهان، ............179

کانی شدن بر خالف چوبی شدن، سبب افزایش استحکام دیوارۀ سلولی به ویژه در گیاهان بلند می شود. (1

کوتینی شدن بر خالف ژله ای شدن، در بخشی از دیوارۀ یاخته ای رخ می دهد که در طی تقسیم سیتوپالسم شروع به (2

تشکیل شدن می کند.

کوتینی شدن همانند چوب پنبه ای شدن، با اضافه شدن ترکیباتی متناسب با فعالیت یاخته به دیوارۀ یاخته ای همراه است. (3

چوب پنبه ای شدن همانند کوتینی شدن، در جلوگیری از ورود عوامل بیماری زا به داخل هر نوع سلول پیکر گیاه نقش دارد. (4

کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟180

"یکی از شرایط ............ گیاه است."

افزایش خروج قطرات آب از انتها یا لبۀ برگ ها، افزایش مقدار فشار ریشه ای (1

حرکت آب و امالح در آوندهای چوبی، فقدان مکش ناشی از سطح بخش های هوایی (2

بسته شدن روزنه های هوایی، جذب آب به دنبال تجمع مواد محلول در یاخته های نگهبان روزنۀ (3

کاهش خروج آب از منفذ بین یاخته های نگهبان روزنه های هوایی، کاهش بخار آب در هوای اطراف (4

چند مورد، دربارۀ بخشی از دیوارۀ یاخته ای بافت های گیاهی که از جنسی است که با جذب آب، متورم و ژله ای می شود، نادرست181

است؟

برخالف دیوارۀ پسین، مانع از رشد پروتوپالست نمی شود. (1

همانند دیوارۀ پسین، دارای ترکیباتی پلی ساکاریدی در ساختار خود است. (2

همانند دیوارۀ نخستین، در شرایطی می تواند در مجاورت با غشای یاخته قرار گیرد. (3

برخالف دیوارۀ نخستین، همزمان با تقسیم هسته، میان یاخته را به دو بخش تقسیم می کند. (4

هر یاختۀ ............ همانند هر یاختۀ ............ قطعًا جزء سامانۀ بافت پوششی نیست.182

با دیوارۀ سیلیسی - دارای دیوارۀ نخستین ضخیم و فاقد دیوارۀ پسین (1

دارای سبزدیسه - حاصل از تقسیم سرالد نخستین (2

حاصل از تقسیم بن الد چوب پنبه ساز - حاصل از تقسیم بن الد آوندساز (3

کنۀ هوادار در برگ گیاه آبزی دارای دیوارۀ پسین ضخیم و چوبی شده در بخش گوشتی گالبی - نرم آ (4

کدام گزینه دربارۀ بخشی از خاک که باعث اسفنجی شدن آن می شود و آن را برای نفوذ ریشۀ گیاه مناسب می کند، صحیح است؟183

می توانند به صورت نوعی کود استفاده شوند که به نیازهای جانداران شباهت بیشتری دارند و معموًال به همراه کودهای (1

شیمیایی به خاک افزوده می شوند.

بعضی از اجزای آن موادی اسیدی تولید می کند و مانع از شسته شدن یون هایی با بار منفی از سطح خاک می شود. (2

دارای گروهی از ریزاندامگان ها است که نیتروژن جو را به شکل قابل  استفاده برای گیاهان تبدیل می کند. (3

می تواند سبب تخریب شیمیایی سنگ ها و تولید مواد غیرآلی خاک شود. (4
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می توان گفت در نهان دانگان (درخت) دولپه ای ............184

پوست، جزئی از مجموعۀ پیراپوست است. (1

با کندن پوست درخت ارتباط همۀ بافت های آوندی قطع می شود. (2

آبکش سال سوم از آوند آبکش سال چهارم به کامبیوم چوب پنبه ساز نزدیک تر است. (3

کنۀ پیراپوست، نزدیک ترین یاخته های حاصل از بن الدها به کامبيوم آوندساز هستند. یاخته های نرم آ (4

در حالتی که پالسمولیز در یک یاختۀ گیاهی رخ داده باشد، به طورقطع ............185

پژمردگی حتی با آبیاری فراوان نیز رفع نمی شود. (1

حجم واکوئل کاهش یافته و پروتوپالست جمع شده است. (2

گیاه به دنبال مرگ یاخته هایش می میرد. (3

یاخته در آب معمولی قرار نگرفته است. (4

در حین جابه جایی مواد در مسیر کوتاه، ............186

عاملی که باعث توقف مسیر آپوپالستی می گردد، تنها عامل در کاهش پتانسیل آب آوندهای چوبی است. (1

پس از عبور مواد از آندودرم، حرکت مواد در هر دو مسیر آپوپالستی و سیمپالستی ادامه پیدا می کند. (2

در صورت انتقال مواد به شیوۀ سیمپالستی، امکان عبور ویروس های گیاهی وجود ندارد. (3

همواره ۴ سطح از یاخته های آندودرم، دارای نواری از جنس چوب پنبه می باشند. (4

کدام موارد جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟187

"در تولید مواد ............ موجود در خاک، ............ نقش دارند."

الف) آلى - باکتری ها همانند ریشۀ گیاهان

ب) غیرآلی - باکتری ها همانند ریشۀ گیاهان

ج) آلى - ریشۀ گیاهان برخالف باکتری ها

د) غیرآلی - ریشۀ گیاهان برخالف باکتری ها

الف - ب (2 ج - د (1

ب - د (4 الف - ج (3

در مورد نوزاد پروانۀ مونارک می توان گفت ............188

کرمی است که یکی از شگفت انگیزترین رفتارها را به نمایش می گذارد. (1

یاخته های عصبی موجود در پیکر آن جایگاه خورشید در آسمان و جهت مقصد را تشخیص می دهند. (2

مولکول دنای موجود در هستۀ یاخته های آن، عملکردی متفاوت با مولکول دنا در یاخته های ستارۀ دریایی دارد. (3

جانوری گیاه خوار است و به کمک نوعی کاتالیزور زیستی، سلولز دیوارۀ یاخته ای گیاهان را تجزیه می کند. (4
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چند مورد از عبارات زیر صحیح اند؟189

الف) آندودرم و نوار کاسپاری موجود در دیوارۀ سلول های آن، پایان مسیر آپوپالستی آب در ناحیۀ درون پوست هستند.

ب) جذب آب در بخش های درونی تر ریشه، به دلیل اختالف پتانسیل آب در سلول های عرض ریشه است.

ج) ورود آب از خاک به سیتوپالسم سلول های تار کشندۀ ریشۀ گیاه توسط نیروی اسمزی صورت می گیرد.

د) ورود فعال یون های محلول در آب از آوند چوبی به دایرۀ محیطیه (الیۀ ریشه زا)، منجر به فشار ریشه ای می شود.

3 (2 4 (1

1 (4 2 (3

یاخته های بالغ ............ برخالف یاخته های بالغ بافت ............، با اتکا به ............ می توانند سبب استحکام بخشیدن به گیاهان190

علفی شوند.

کالنشیمی - اسکلرانشیمی - تورژسانس (2 بافت هادی چوب - پارانشیمی - پالسمولیز (1

پارانشیمی - کالنشیمی - تورژسانس (4 بافت اسکلرانشیمی - هادی آبکشی - پالسمولیز (3

یاخته های موجود در شکل زیر ............191

در سامانه های بافت زمینه ای دیده نمی شوند. (1

در گیاهی دیده می شوند که در برش عرضی ساختار نخستین ریشۀ خود فاقد مغز ریشه (2

است.

درمجموع تشکیل دهندۀ روپوست در گیاه اند. (3

فاقد هرگونه ترکیب لیپیدی در دیواره های خود هستند. (4

عاملی که در تورژسانس از پاره  شدن یاخته های گیاهی جلوگیری می کند، ............192

در یاخته های متفاوت با کارهای متفاوت، تنها از یک نوع ترکیب ساخته می شود. (1

از رشته های سلولزی در زمینه ای از پروتئین و انواعی از پلی ساکاریدهای رشته ای تشکیل شده است. (2

می تواند در طول عمر یک یاخته از ترکیبات متفاوتی تشکیل شده باشد. (3

ممکن نیست در برخی یاخته ها متشکل از سلولز و مادۀ زمینه ای باشد که حاوی مواد لیپیدی است. (4

کدام گزینه جملۀ زیر را به درستی کامل می کند؟193

"باتوجه به شکل زیر، بخش ............ بخش ............ نمی تواند ............"

۱، برخالف - ۳ - با جذب مولکول های آب، سبب ایجاد لعاب در دانه های به گردد. (1

۲، برخالف - ۳ - دارای رشته های سلولزی در زمینه ای از پلی ساکاریدهای غیررشته ای باشد. (2

۳، همانند - ۲ - در منطقه ای که در آنجا دیوارۀ یاخته ای نازک مانده است، حضور داشته باشد. (3

۱، همانند - ۲ - همراه با رشد پروتوپالست و اضافه شدن ترکیبات سازندۀ دیواره، اندازۀ آن افزایش یابد. (4
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دو گروه مهم باکتری های هم زیست با گیاهان برخالف قارچ های هم زیست با ریشۀ گیاهان دانه دار چه مشخصه ای دارند؟194

با کمک انرژی نور خورشید، مادۀ آلی می سازند. (1

برای گیاهان، مواد معدنی و فسفات فراهم می کنند. (2

مواد آلی را از اندام های غیرهوایی گیاهان دریافت می کنند. (3

نیتروژن جو را به نیتروژن قابل استفادۀ گیاهان تبدیل می کنند. (4

کدام گزینه در مورد بیشتر گیاهان صادق است؟195

با انواعی از باکتری ها همزیستی دارند. (1

می توانند با انجام فرآیند فتوسنتز به تولید مواد آلی موردنیاز خود بپردازند. (2

دسترسی زیادی به فسفات موجود در بخش های مختلف خاک دارند. (3

با جذب و ذخیرۀ نمک های عامل شوری خاک به بهبود کیفیت آن کمک می کنند. (4

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟196

"ترکیباتی که در شیرابۀ گیاه ............ به فراوانی وجود دارند، می توانند ............"

انجیر - در دفاع از گیاهان در برابر جانوران گیاه خوار نقش داشته باشند. (1

خشخاش - انرژی فعال سازی واکنش های شیمیایی گیاهان را کاهش دهند. (2

خشخاش - همانند کاروتنوئیدها در مبارزه با بیماری سرطان استفاده شوند. (3

انجير - برخالف هر ترکیبی که در کریچه ذخیره می شوند، دارای پیوند پپتیدی باشند. (4

در یاخته های جوان گیاهی افزایش ............. در کریچه ها، منجر به ............. می شود.197

تعداد مولکول های آب - افزایش فاصلۀ بین غشا و دیوارۀ یاخته ای (1

فشار اسمزی - عبور آب با صرف انرژی (2

حجم شیرۀ کریچه ای - تغ�ر اندازه یا وزن بافت (3

فشار اسمزی - پاره شدن دیوارۀ یاخته ای (4

چند مورد عبارت را به نادرستی کامل می کند؟198

"هر یاختۀ با دیوارۀ چوب پنبه ای در گیاهان ............"

الف) حاصل فعالیت بن الد چوب پنبه ساز است.

ب) فاقد پروتوپالست است.

ج) نسبت به آب در تمام سطوح نفوذناپذیر است.

د) دارای ترکیبی لیپیدی است.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3
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هر گیاه ............199

انگل، بخشی از مواد غذایی خود را از گیاهان فتوسنتزکننده دریافت می کند. (1

حشره خوار، دارای یاخته های کلروپالست دار است. (2

میزبان سس، ساقه های نارنجی یا زردرنگی تولید می کند. (3

حشره خوار، حشرات کوچک یا الرو آن ها را به سرعت به درون بخش کوزه مانند خود می کشد. (4

یاخته هایی که نقش اصلی در تنظیم مقدار ورود و خروج گازها و بخار آب در گیاهان را دارند ..............200

در مجاورت خود یاخته های ترشحی دارند که ترکیباتی لیپیدی بر هر سطح خود ترشح می کنند. (1

به سامانۀ بافتی ای تعلق دارند که در آن سلول های سبزینه دار وجود ندارد. (2

در هریک از اندام های گیاهی به ایفای نقش خود می پردازند. (3

از طریق فضایی به نام روزن به مبادلۀ گازها با هوا می پردازند. (4

در یک گیاه نهان دانۀ علفی فتوسنتز کننده، هر اندامی که ............، قطعًا ............201

کربن دی اکسید مصرف می کند - همۀ مواد معدنی را از هوا جذب می کند. (1

در تولید پوستک نقش دارد - در یاخته های میانبرگ خود فتوسنتز می کند. (2

در جذب بی کربنات نقش دارد - در پی فعالیت نوعی سرالد نخستین ایجاد می شود. (3

حاوی سرالدهای نخستین است - حاوی ترکیبات لیپیدی بر سطح روپوست خود است. (4

کدام عبارت در مورد ترکیبات آلکالوئیدی درست است؟202

الستیک برای اولین بار از این ترکیبات ساخته شده است. (1

در مقاومت گیاهان در برابر عوامل بیماری زا مؤثر هستند. (2

می توانند در تولید داروهای ضدسرطان مورداستفاده قرار گیرند. (3

بیشتر آن ها می توانند در تولید مواد اعتیادآور مورداستفاده قرار گیرند. (4

ریزوبیوم ها ............ سیانوباکتری ها می توانند .............203

برخالف - از محصوالت فتوسنتزی گیاه استفاده کنند. (1

همانند - عالوه بر فتوسنتز، تثبیت نیتروژن را نیز انجام دهند. (2

همانند - نیتروژن تثبیت شده را به مقدار قابل توجهی دفع کنند. (3

برخالف - با عملکرد زیستی خود، نیتروژن موردنیاز گیاه را تأمین کنند. (4
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یاخته های ............ نمی توانند در سامانۀ بافت ............ مشاهده شوند.204

دارای دیوارۀ نخستین نازک و پروتوپالست زنده - آوندی (1

حاصل از فعالیت سرالد پسین - پوششی (2

تولیدکنندۀ کوتین - زمینه ای (3

فتوسنتزکننده - پوششی (4

"در ساقۀ هر گیاهی ............"205

بافت آوند چوبی به مراتب بیشتر از بافت آوند آبکشی است. (1

که دارای آوند و فتوسنتزکننده است، سرالدها عمدتًا در جوانه ها قرار دارند. (2

کنه تشکیل شده است. که فاقد بن الد است، مغز ساقه فقط از بافت نرم آ (3

یاخته های همراه در ترابری شیرۀ پرورده به آوندهای آبکشی کمک می کنند. (4

کدام عبارت، دربارۀ آوند الن دار صدق می کند؟206

میان یاختۀ (سیتوپالسم) یاخته های آن کامًال از بین رفته است. (1

در دیوارۀ عرضی یاخته های آن، صفحات آبکشی وجود دارد. (2

شیرۀ پرورده از طریق یاخته های آن جابه جا می شود. (3

ضخامت دیوارۀ یاخته های آن یکنواخت است. (4

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟207

"در بررسی تورژسانس و پالسمولیز در یاخته های گیاهی زنده، عملکرد روپوست پیاز قرمز در ............ موجب می شود که

"............

آب مقطر - با ورود آب به درون یاخته، اندازه و وزن یاخته افزایش یابد. (1

آب مقطر - تغ�ری در تفاوت فشار اسمزی پروتوپالست و محیط اطراف ایجاد نشود. (2

محلول ۱۰ درصد نمک - آب از غشای پروتوپالست و کریچه، آزادانه و بدون صرف انرژی عبور کند. (3

محلول ۱۰ درصد نمک - پدیدۀ پالسمولیز در یاختۀ گیاهی رخ دهد و دیوارۀ یاخته ای از پروتوپالست فاصله بگیرد. (4

در ارتباط با گیاهان، کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟208

"فقط بعضی ............ دارند."

کریچه (واکوئل)ها، گزانتوفیل (1

سبزدیسه (کلروپالست)ها، کاروتنوئید (2

رنگ دیسه (کروموپالست)ها، ترکیبات آلکالوئیدی (3

دیسه (پالست)ها، مقدار فراوانی سبزینه (کلروفیل) (4
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اگر تعداد لپه های گیاه عدس دو برابر لپه های گیاه جو باشد، می توان گفت شکل ............ برش عرضی ریشۀ عدس و شکل209

............ برش عرضی ساقۀ گیاه جو است.

الف - ب (1

د - ج (2

ج - د (3

ب - الف (4

کدام مورد نادرست است؟210

مقدار نیتروژن، فسفر و پتاسیم در هر نوع خاکی محدود است. (1

نیتروژن و فسفر و پتاسیم در همۀ کودها فراوان نیست. (2

کودهای شیمیایی نیازهای گیاهان را به سرعت تأمین می کنند. (3

کودهای آلی برخالف کودهای شیمیایی شسته شدن یون های خاک را کاهش می دهند. (4

کدام گزینه ویژگی گیاهانی را بیان می کند که بومی ایران نبوده و در تاالب های شمال کشور جهت تقویت مزارع برنج مورداستفاده211

قرار گرفته اند؟

همزیستی با سیانوباکتری ها سبب بزرگ شدن شاخه و ریشۀ آن ها شده است. (1

دارای نوعی بافت زمینه ای هستند که در بین یاخته های آن هوا وجود دارد. (2

مصرف بیش ازحد اکسیژن توسط این گیاهان، به طور مستقیم سبب مرگ جانداران می شود. (3

نوعی باکتری دارای قابلیت فتوسنتز در گرهک های موجود در ریشۀ آن ها مشاهده می گردد. (4

یاخته های سامانه بافت زمینه ای که معموًال در زیر روپوست قرار دارند، ............212

همانند یاخته های رایج ترین بافت زمینه ای، فاقد توانایی ذخیره مواد هستند. (1

همانند یاخته های اسکلرئيد، دیوارۀ پسین ضخیم دارند. (2

برخالف یاخته های بافتی با فضای بین یاخته ای زیاد، مانع رشد اندام های گیاهی می شوند. (3

برخالف یاخته های دراز چوبی شده مورد استفاده در تولید پارچه، در انعطاف پذیری اندام های گیاه نقش دارند. (4

چند مورد عبارت زیر را بهنادرستی تکمیل می کند؟213

"هر یاختۀ گیاهی، ............."

الف) دارای پلی ساکاریدی چسب مانند در دیوارۀ خود است.

ب) دارای اندامکی است که بیشتر حجم یاخته را اشغال می کند.

ج) مکان خاصی در سلسله مراتب سازمان یابی زیستی دارد.

د) واجد لیگنین است که سبب استحکام بیشتر دیواره می شود.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

www.konkur.in

forum.konkur.in



45/84لرنیتو 1398

یاخته های ............ می توانند ............214

بافت اسکلرانشیمی - درترمیم بافت های آسیب دیده نقش داشته باشند. (1

بافت کالنشیمی - به علت وجود دیوارۀ نخستین ضخیم مانع رشد گیاه شوند. (2

بافت روپوستی - در تولید مواد آلی گیاه مستقیمًا نقش داشته باشند. (3

آوند چوبی - آب را مستقیمًا از غشای خود عبور دهند. (4

در گیاهان آبزی، هوا فاصلۀ فراوان بين نوعی از یاخته های سامانۀ بافت زمینه ای را پر می کند. چند مورد در ارتباط با یاخته های این215

بافت درست است؟

الف) به علت دیواره های چوبی ضخیم سبب استحکام اندام می شوند.

ب) در برخی از اندامک های خود، دنای حلقوی دارند.

ج) دیوارۀ یاخته ای آن ها، مانع رشد پروتوپالست نمی شود.

د) می تواند از تقسیم یاخته های سرالد نخستین و پسین به وجود آیند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کدام گزینه دربارۀ موارد مشخص شده در شکل زیر نادرست است؟216

بخش "ب" می تواند با به دام انداختن رطوبت هوا، اتمسفر مرطوبی در اطراف روزنه ها (1

ایجاد کند.

بخش "ب" متعلق به سامانۀ بافتی است که سراسر اندام گیاه را می پوشاند و عملکردی (2

شبیه پوست در جانوران دارد.

بخش "الف" با ترشح ترکیباتی مشابه جنس چوب پنبه می تواند از ورود عوامل (3

بیماری زا به گیاه، جلوگیری کند.

بخش "الف" الیه ای روی سطح بیرونی یاخته های روپوست ریشه ایجاد می کند که (4

نسبت به آب نفوذناپذیر است.

چند مورد بر اساس طرح نشان داده شده در شکل زیر نتیجه گیری نمی شود؟217

الف) حرکت شیرۀ پرورده از شیرۀ خام کندتر و پیچیده تر است.

ب) شیرۀ پرورده فقط در آوند آبکش جریان دارد.

ج) مواد آلی می توانند در آوند آبکش جمع شوند.

د) آوندهای آبکش در پوست قرار دارند.

1 (1

2 (2

3 (3

4 (4
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کدام عبارت صحیح است؟218

هر گیاهی که در محیطی با کمبود نیتروژن رشد می کند، به کمک همزیستی با سیانوباکتری ها، نیاز خود را رفع می کند. (1

همزیستی آزوال با باکتری فتوسنتزکننده، همانند زیادی مصرف کودی که همراه با کود بیولوژیک مصرف می گردد، سبب (2

کاهش اکسیژن محیط آبی می گردد.

گیاه آزوال، بومی ایران است و در تاالب های شمال و مزارع برنج کشور به فراوانی یافت می شود. (3

علت بزرگ بودن گیاه و برگ های گونرا، همزیستی آن با باکتری است که در ریشۀ گیاهان پروانه واران در برجستگی هایی (4

حضور دارد.

کدام عبارت در ارتباط با گیاهان صحیح است؟219

گیاهان تیرۀ پروانه واران با باکتری هم زیست می شوند که عالوه بر فتوسنتز، تثبیت نیتروژن هم انجام می دهد. (1

سرخس ها می توانند آرسنیک را که برای گیاه سمی است، در خود جمع کنند. (2

پتانسیل آب الیۀ آندودرم بیشتر از پتانسیل آب الیۀ ریشه زا و کمتر از پتانسیل آب اپیدرم ریشه است. (3

به دنبال افزایش تعرق در برگ های گیاه، جابه جایی مواد توسط جریان توده ای در آوندهای چوبی کاهش می یابد. (4

کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟220

"در زمان انتقال مواد در عرض ریشۀ گیاه به روش ............ به طور حتم، ............"

آپوپالستی - غشای یاخته های گیاهی در جابه جایی آب دخالتی ندارد. (1

سیمپالستی - مولکول های آب فقط به کمک نیروی هم چسبی در عرض غشا حرکت می کنند. (2

سیمپالستی - دیوارۀ یاختۀ گیاهی بیشترین نقش را در جابه جایی مواد در عرض غشا دارد. (3

آپوپالستی - پروتوپالست های یاخته های گیاهی ازطریق پالسمودسم با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. (4

در سامانۀ بافتی که ترابری مواد در گیاهان را بر عهده دارند، عالوه بر اصلی ترین یاخته های این بافت، یاخته های دیگری نیز وجود221

دارند. چند مورد، دربارۀ همۀ این یاخته های دیگر درست است؟

الف) دیواره ای دارند که نسبت به آب نفوذپذیر است.

ب) دارای مناطقی هستند که دیواره در آنجا نازک مانده است.

ج) مواد مغذی را از راه پالسمودسم به یاخته های مجاور منتقل می کنند.

د) سلول هایی مشابه سلول های فوق می توانند متعلق به بخشی از سامانه ای باشند که فضای بین روپوست و بافت آوندی را پر

می کند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

www.konkur.in

forum.konkur.in



47لرنیتو 1398 /84

مغز ساقه در ............. مغز ریشه در ...............222

دولپه ای ها همانند - تک لپه ای ها مشاهده نمی شود. (1

تک لپه ای ها برخالف - دولپه ای ها وجود دارد. (2

دولپه ای ها همانند - تک لپه ای ها وجود دارد. (3

تک لپه ای ها برخالف - دولپه ای ها مشاهده نمی شود. (4

کدام گزینه در مورد یاخته های شکل زیر نادرست است؟223

بیشتر حجم یاخته را هسته به خود اختصاص می دهد. (1

منشأ یاخته های سازندۀ پوستک در اندام های هوایی هستند. (2

دائمًا در حال تقسیم هستند و یاخته های موردنیاز سامانه های بافتی را می سازند. (3

دارای دیوارۀ نخستین ضخیم هستند و ضمن ایجاد استحکام سبب انعطاف پذیری اندام (4

می شوند.

کدام گزینه عبارت زیر را به طور نامناسب کامل می کند؟224

"ترکیباتی که در ............ یافت می شوند، می توانند ............"

کریچه - موجب اختالل رشد و مشکالت جدی در سالمت شوند. (1

شیرابۀ گیاه - در دفاع از گیاهان در برابر گیاه خواران نقش داشته باشند. (2

دیوارۀ نخستین - برخالف ترکیبات ذخیره شده در کریچه، دارای آمینواسید باشند. (3

شیرابۀ گیاه - همانند کاروتنوئیدها در مبارزه با بیماری سرطان استفاده شوند. (4

در مورد هر سرالد در گیاهان، کدام مورد درست بیان شده است؟225

باعث رشد طولی اندام های گیاهی می شود. (1

توسط برگ های جوان محافظت می شود. (2

ساختارهای نخستین گیاه را تشکیل می دهد. (3

صفحۀ یاخته ای را به عنوان منشأ دیوارۀ سلول های جدید تشکیل می دهد. (4

چند مورد، در ارتباط با قارچ های همزیست با ریشۀ گیاهان که درون ریشه زندگی نمی کنند، درست است؟226

الف) غالفی را روی ریشۀ گیاه تشکیل می دهند.

ب) رشته های ظریفی را به درون یاخته های ریشه می فرستند.

ج) مواد آلی موردنیاز خود را از یاخته های ریشه دریافت می کنند.

د) مواد معدنی و به خصوص نیترات موردنیاز گیاهان را فراهم می کنند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3
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با ورود یون های پتاسیم به یاخته های ............ نزدیک روزنه ها، ............227

غیرفتوسنتز کنندۀ - کاهش اندازۀ دیوارۀ شکمی بیشتر از دیوارۀ پشتی است. (1

غيرفتوسنتز کنندۀ - خروج آب به صورت بخار از برگ های گیاه غیرممکن می شود. (2

فتوسنتز کنندۀ - آرایش شعاعی رشته های سلولزی مانع از افزایش طول یاخته نمی شود. (3

فتوسنتز کنندۀ - یاخته های روزنه دچار تورژسانس شده و گسترش عرضی شان بیشتر می شود. (4

سرالدهای نخستین ممکن نیست ...............228

در رشد عرضی اندام های گیاهی نقش داشته باشند. (1

در فاصلۀ میان دو برگ متصل به ساقه قرار داشته باشند. (2

در ریشه در ناحیۀ باالتر از تارهای کشنده وجود داشته باشند. (3

هسته بیشترین حجم یاخته ای آن ها را تشکیل دهد. (4

کمترین مقدار لیگنین در آوند چوبی ............ یافت می شود.229

حلقوی (2 الن دار (1

نردبانی (4 مارپیچی (3

نوعی آوند چوبی که در ساختار خود دیوارۀ عرضی ............، نمی تواند ............230

دارد - در محل الن های خود، لیگنین تولیدشده توسط پروتوپالست خود را رسوب دهد. (1

ندارد - بیشترین اندازۀ قطر را نسبت به سایر آوندها در یک دستۀ آوندی داشته باشد. (2

دارد - در مجاورت یاخته های زنده دیده شود. (3

ندارد - توسط دسته ای از یاخته های دراز و دارای دیوارۀ پسین که در تولید طناب کاربرد دارد احاطه شود. (4

کودهای ............231

آلی به سرعت مواد مغذی خاک را جبران می کنند. (1

شیمیایی با ورود به آب ها باعث مرگ ومیر گیاهان و جانوران آبزی می شود. (2

زیستی معموًال همراه کودهای آلی به خاک افزوده می شوند. (3

آلی مواد معدنی را به آهستگی آزاد می کنند؛ اما می توانند به عوامل بیماری زا آلوده باشند. (4

هر ............232

گیاهی به کمک فتوسنتز بخشی از مواد موردنیاز خود را می سازد. (1

گیاهی ازطریق ریشه های خود فقط آب و مواد معدنی جذب می کند. (2

سلول بافت پوششی گیاه فاقد سبزدیسه است. (3

گیاهی برای رشد و نمو نیازمند جذب و انتقال مواد ویژه ای است. (4
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کدام موارد عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟233

"در غیاب باکتری هایی که ............ متوقف ............"

الف) تثبیت کننده نیتروژن در ریشۀ انواعی از گیاهان هستند، تولید نیتروژن قابل جذب توسط گیاه - می شود.

ب) از مواد آلی برای تولید آمونیوم استفاده می کنند، تولید آمونیوم - نمی شود.

پ) آمونیوم را به نیترات تبدیل می کند، جذب نیتروژن خاک در ریشه - نمی شود.

ت) تثبیت کننده نیتروژن در خاک هستند، تولید آمونیوم - می شود.

ب - پ (2 الف - ب (1

الف - ت (4 پ - ت (3

به دنبال ............ در آفتابگردان، ممکن است ............ شود.234

کاهش بخار آب در فضاهای خالی میانبرگ - نیروهای دگرچسبی مانع از جایگزینی آب خارج شده از برگ (1

خروج یون های مثبت و منفی از یاخته های پوششی فتوسنتز کننده - افزایش نیروی هم چسبی مشاهده (2

از کار افتادن میتوکندری های یاخته های همراه - آغاز مراحل جریان توده ای انتقال شیرۀ پرورده مختل (3

ازدیاد خروج آب به صورت مایع از انتهای برگ های گیاهان - افزایش مصرف انرژی در یاخته های آندودرم ریشه مشاهده (4

سرالدهای ............235

نخستین همگی در جوانه ها قرار دارند. (1

پسین می توانند در گیاهان دارای مغز ساقه دیده شوند. (2

نخستین ممکن نیست یاخته هایی با دیوارۀ لیگنینی ایجاد کنند. (3

پسین ممکن نیست یاخته هایی با دیوارۀ لیگنینی ایجاد کنند. (4

می توان گفت در گیاه ذرت، آندوسپرم ............236

دارای یاخته هایی با دیوارۀ نخستین ضخیم است. (1

برخالف کیسۀ رویانی، قبل از تشکیل لولۀ گرده ایجاد می شود. (2

همانند سلول های ریشۀ رویانی، دارای دو مجموعۀ کروموزومی در هر هستۀ سلول های خود است. (3

ذخیرۀ غذایی گروهی از سلول هایی است که حاصل تقسیم سلول تخم اصلی گیاه ذرت است. (4

با قطع جوانۀ رأسی در ساقۀ یک گیاه جوان، مقدار نوعی هورمون گیاهی در جوانه های جانبی گیاه افزایش و مقدار نوع دیگری237

هورمون در این جوانه ها کاهش خواهد یافت. در یک گیاه دارای جوانۀ رأسی ساقه، نقش این دو هورمون به ترتیب کدام است؟

ریزش برگ با تشکیل الیۀ جداکننده - تحریک ریشه زایی (1

تأخیر در پیر شدن اندام های هوایی - رشد طولی یاخته ها (2

تحریک تقسیم یاخته ای - بستن روزنه های هوایی در شرایط خشکی (3

کاهش رشد گیاه در شرایط نامساعد محیطی - ایجاد یاخته های جدید (4

www.konkur.in

forum.konkur.in



50لرنیتو 1398 /84

چندمورد عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟238

"هر هورمون گیاهی که ............"

الف) در شرایط محیطی نامساعد افزایش می یابد، می تواند از سوخت های فسیلی نیز رها شود.

ب) در توقف رشد جوانه های جانبی در گیاه نقش دارد، نوعی بازدارندۀ رشد محسوب می شود.

ج) سبب بسته شدن روزنه های هوایی می شود، در مقاومت گیاه در برابر خشکی نقش دارد.

د) موجب فرآیند رسیدگی میوه ها می شود، در حفظ آب گیاه نقش دارد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کاسیا، انتشار نوعی ترکیب شیمیایی ............239 در هنگام باز شدن گل های درخت آ

منجر به شناسایی جانور گیاه خوار می شود. (1

امکان آسیب رسیدن به درخت را افزایش می دهد. (2

حمله های مرگبار مورچه ها به حشرات گیاه خوار را تشدید می کند. (3

مانع از رشد گیاهان و رویش دانۀ آن ها می شود. (4

باتوجه به شکل زیر، نمی توان گفت ...........240

1) حاصل تقسیم یاخته ای است که از هر ژنی قطعًا دو نسخه یکسان دارد.

2) یاخته هایی دارد که به دلیل گلوتن ذخیره شده در واکوئل، در رویش دانه رست ایفای نقش می کند.

3) پس از رویش دانه بخشی را ایجاد می کند که فاقد کلروپالست در یاخته های خود است.

4) حاصل تقسیم یاختۀ کوچکی است که از سیتوکینز نابرابر یاخته تخم اصلی ایجاد می شود.

D

C

B

A

کدام موارد، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کنند؟241

"در ............، نورگرایی ............ زمین گرایی ............"

الف) ریشه - برخالف - رخ نمی دهد.       ب) ساقه - همانند - رخ می دهد.

ج) ریشه - همانند - رخ می دهد.            د) ساقه - برخالف - رخ می دهد.

"ب" و "ج" (2 "الف" و "د" (1

"ج" و "د" (4 "الف" و "ب" (3

در هر گل ............ قطعًا ............242

کاملی - دانه های گرده رسیده ای با چهار یاخته تولید می شود. (1

ناکاملی - فقط یکی از کامه های نر یا ماده تولید می شود. (2

کاملی - تعداد حلقه ها از تعداد حلقه های هر گل گیاه کدو بیشتر است. (3

ناکاملی - فقط یکی از حلقه های گل وجود ندارد. (4

www.konkur.in

forum.konkur.in



51/84لرنیتو 1398

کدام گزینه، عبارت زیر را به نادرستی کامل می کند؟243

(۲n)"بخشی از دانۀ نوعی گیاه نهان دانه  که ............"

کنه ای باشد. دارای سه مجموعۀ کروموزومی در هستۀ یاخته های خود است، ممکن است دارای تعداد زیادی یاختۀ نرم آ (1

از یاختۀ کوچک تر حاصل از اولین میتوز یاختۀ تخم اصلی ایجاد می شود و در انتقال مواد غذایی از آندوسپرم نقش دارد، (2

همواره دارای توانایی فتوسنتز است.

دیپلوئید و از تخمک گیاه قبل باقی مانده است، الیۀ داخلی آن روی یک ردیف یاخته می تواند قرار داشته باشد. (3

دارای مادۀ ژنتیکی مشابه با یاخته های برگ گیاه حاصل است، ممکن است هنگام رشد زیر خاک باقی بماند. (4

در رابطه با یاخته های دربرگیرندۀ کیسۀ رویانی در تخمک تازه بارورشدۀ گیاه آلبالو، چند مورد نادرست است؟244

الف- می توانند تحت شرایطی ساختارهای چهار کروماتیدی درون خود تولید کنند.

ب- این یاخته ها با تشکیل بخش ویژه ای در ایجاد بافت ذخیرۀ رشد رویان نقش دارند.

ج- یاخته های هاپلوئیدی هستند که در پی تقسیم نامساوی سیتوپالسم ایجاد شده اند.

د- همراه با تقسیم یاخته های تخم، این یاخته ها، پوستۀ دانۀ این گیاه را تشکیل می دهند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کدام عبارت نادرست است؟245

نمی توان گفت در رنگ آمیزی برش عرضی ساقه، استفاده از اسید استیک بعد از استفاده از محلول رنگ  بر صورت می گیرد. (1

هر دانه گردۀ رسیدۀ درخت زیتون 46 کروموزوم در هسته های خود دارد. (2

برخی پستانداران دارای توانایی انجام گرده افشانی گل های سفید هستند. (3

تغ�ر  محیط می تواند منجر به اختالل در شناسایی گل ها توسط برخی جانوران گرده افشان شود. (4pH

در بیشتر گیاهان ............246

تخمک، در ابتدا دارای یک پوشش و مجموع یاخته های هاپلوئید است. (1

دانه گرده، حاصل یک میوز و دو میتوز متوالی سلول کیسه گرده است. (2

تخمک، دارای بیش از دو سلول  هاپلوئید با ماده ژنتیک یکسان است. (3

دانه گرده، در بساک دارای دو گامت با ماده ژنتیک یکسان است. (4
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باتوجه به شکل زیر که ساختاری در یک گیاه نهان دانه را نشان می دهد، چند مورد نادرست است؟247

الف) در این ساختار گیاهی بیش از یک یاخته وجود دارد.

ب) ذخیرۀ غذایی این ساختار از گیاه قطعًا دارای یاخته هایی با سه مجموعۀ کروموزومی در

هستۀ خود است.

ج) گیاه تولیدکنندۀ این ساختار دارای سه نوع سامانۀ بافتی مختلف است.

د) دیوارۀ خارجی این ساختار بدون منفذ و دارای تزئینات خاصی است.

1 (1

2 (2

3 (3

4 (4

کدام گزینه دربارۀ جانورانی که گرده افشانی گل را در شب انجام می دهند، نادرست است؟248

ممکن است گرده افشانی گل هایی به رنگ سفید و روشن را انجام دهند. (1

در این جانوران به منظور تولیدمثل جنسی، نیاز به اندام های تخصص یافته است. (2

در نور کم شب، هریک از آن ها با تشخیص امواج فرابنفش بازتاب شده از گل ها گرده افشانی می کند. (3

ممکن است یاخته های دفاعی شرکت کننده در دومین خط دفاع غیراختصاصی در خوناب آن ها دیده شود. (4

شکل زیر مربوط به تکثیر نوعی گیاه نهان دانه به روش ............ است که در این روش از بخش های ............ گیاه برای تولیدمثل249

رویشی استفاده می شود.

قلمه زدن - تخصص یافتۀ (1

خوابانیدن - تخصص یافتۀ (2

قلمه زدن - تخصص نیافتۀ (3

خوابانیدن - تخصص نیافتۀ (4

کدام یک از عبارت های زیر درست اند؟250

در چغندرقند مواد غذایی در ساقۀ گیاه ذخیره می شوند. (1

لپه های لوبیا برخالف نخود مدت کوتاهی فتوسنتز می کنند. (2

لپه های نخود از تقسیم سلول درشت حاصل از تقسیم سلول تخم اصلی حاصل می شوند. (3

لپه های دانۀ ذرت از خاک خارج نمی شوند. (4
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کدام گزینه جملۀ زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟251

"تخمدان ............ کالله ............"

برخالف - در هر گل کامل قابل  رؤیت است. (1

همانند - دارای یاخته های دیپلوئید است. (2

برخالف - در تشکیل هر نوع میوه در گیاهان گلدار نقش دارد. (3

همانند - در طی لقاح با دیوارۀ خارجی دانۀ گرده، تماس می یابد. (4

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟252

"در گیاهان نهان دانه و دارای گل کامل، قطعًا ............"

تولید هر نوع سلول جنسی، درون داخلی ترین حلقۀ این گل انجام می شود. (1

لولۀ گردۀ حاصل از رشد سلول رویشی، تنها برای انتقال گامت های فاقد کروموزوم همتا ایجاد می شود. (2

دانه های گردۀ حاصل میوز ازنظر شکل ظاهری مشابه دانه های آزادشده از بساک هستند. (3

در پی قرارگیری هر دانۀ گردۀ رسیده روی کاللۀ گیاه، لولۀ گرده به درون خامه نفوذ می کند. (4

در کدام یک از موارد زیر، خم شدن دانه رست گیاهی از تیرۀ گندم رخ نمی دهد؟253

به کار بردن پوشش مات در وسط دانه رست در مقابل نور یک طرفه (1

استفاده از پوشش شفاف در نوک دانه رست در مقابل نور یک طرفه (2

گار دارای محتویات نوک دانه رست بر روی بخشی از لبۀ دانه  رست که نوک آن قطع شده است. قرار دادن آ (3

گار معمولی بر روی دانه رستی که در روشنایی قرار داشته است و نوک آن قطع شده است. قرار دادن آ (4

کدام گزینه نادرست است؟254

پیاز خوراکی همانند گیاه زنبق دارای نوعی ساقۀ زیرزمینی است. (1

گل درخت آلبالو برخالف گل گیاه کدو، نوعی گل کامل محسوب می شود. (2

تقسیم سیتوپالسم سلول تخم اصلی گیاه زنبق همانند سلول بزرگ شدۀ بافت خورش، می تواند به صورت نامساوی انجام (3

شود.

در گیاهان گلداری که ذخیرۀ دانۀ بالغ آن ها دارای سلول های دیپلوئید است، سلول های پارانشیمی در مغز ریشه مشاهده (4

می شوند.

نوعی تنظیم کنندۀ رشد گیاهان نهان دانه که سبب حفظ آب گیاه در شرایط نامساعد محیطی می شود، می تواند در ............ نقش255

داشته باشد.

بسته شدن هر روزنۀ گیاه همانند مهار رویش دانه (1

کاهش میزان عامل اصلی انتقال شیرۀ خام برخالف مهار رویش جوانه ها (2

مقاومت گیاه در برابر شرایط سخت همانند پالسمولیز سلول های نگهبان روزنه (3

توقف فرآیند تعرق برخالف تحریک رویش جوانه ها (4
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کدام گزینه دربارۀ هر جانور گرده افشان صحیح است؟256

دارای اسکلت بیرونی هستند. (1

سامانۀ دفعی آن به بخش ابتدایی روده متصل هستند. (2

دارای سلوم یا حفرۀ عمومی در اطراف لولۀ گوارش هستند. (3

بخش جلویی طناب عصبی پشتی آن ها برجسته شده و مغز را تشکیل می دهد. (4

هر هورمون گیاهی که ............257

سبب انجام فرآیند رسیدگی میوه ها می شود، در حفظ آب گیاه نقش دارد. (1

در توقف رشد جوانه های جانبی در گیاه نقش دارد، نوعی بازدارندۀ رشد محسوب می شود. (2

سبب بسته شدن روزنه های هوایی می شود، در مقاومت گیاه در برابر خشکی نقش دارد. (3

در شرایط محیطی نامساعد افزایش می یابد، می تواند از سوخت های فسیلی نیز رها شود. (4

کاسیا را انجام می دهد، نادرست است؟258 کدام گزینه در ارتباط با جانداری که گرده افشانی درخت آ

پرتوهای فرابنفش را ازطریق گیرنده های نوری دریافت می کند. (1

اوریک اسید ازطریق روده به همراه مواد دفعی دستگاه گوارش دفع می شود. (2

همولنف توسط رگ هایی مستقیمًا به فضاهای بین یاخته ای بدن وارد می شود. (3

گازهای تنفسی هدایت شده توسط نایدیس ها ازطریق همولنف به تمامی یاخته های بدن منتقل می شود. (4

در گیاهان نهان دانه، ............ قطعًا ............259

هر میوۀ بدون دانه - فاقد رویان است. (1

در صورت انجام تکثیر رویشی - زاده ای با ظاهر مشابه والد تولید می شود. (2

با انجام تولیدمثل رویشی با تشکیل پیاز - برگ های رویانی در دانه یافت می شود. (3

به دنبال قرارگیری دانۀ گرده روی کاللۀ گیاه هم گونه - یاختۀ رویشی لولۀ گرده را ایجاد می کند. (4

260............ ، ۲nبعداز لقاح مضاعف در گیاه نارگیل با عدد کروموزومی  = ۳۲

درصورت وقوع تقسیم هسته و عدم تقسیم سیتوپالسم در تخم ضمیمه، بخش گوشتی و سفیدرنگ نارگیل حاصل می گردد. (1

بافت آندوسپرم درون دانه از یاخته های رایج ترین بافت سامانۀ زمینه ای تشکیل شده است. (2

۶۴ کروموزوم هسته ای به تعداد کروموزوم های هستۀ کیسۀ رویانی اضافه می گردد. (3

تعداد هسته های تک الد باقی مانده در کیسۀ رویانی این گیاه، ۶ عدد است. (4
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چند مورد، عبارت زیر را به طور نادرست تکمیل می کند؟261

"در رابطه با گیاهان گلداری که ............، می توان گفت به طور حتم ............"

الف) روزکوتاه هستند - زمانی سرالد (مریستم) گل تولید می کنند که طول روز از حد معینی کوتاه تر نباشد.

ب) شب کوتاه هستند - در فصل تابستان اولین سال رویشی آن ها، سرالد رویشی به زایشی تبدیل می شود.

ج) برای گلدهی نیاز به گذراندن یک دورۀ سرما دارند - ممکن نیست در سال اول عمر خود، دانه تولید کنند.

د) ساقه و ریشۀ آن ها دارای زمین گرایی هستند - در پی ورود ویروس بیماری زا به گیاه، سالیسیلیک اسید تولید می کنند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کدام گزینه نادرست است؟262

درخت بلوط تعداد فراوانی گل های کوچک تولید می کند و فاقد رنگ های درخشان، بوهای قوی و شیره است. (1

در هر دانۀ گیاه ذرت، نقش لپه ها، انتقال مواد غذایی از آندوسپرم به رویان در حال رشد است. (2

در تشکیل میوۀ درخت سیب همانند میوۀ هلو، قسمتی از گل نقش دارد. (3

گامت نر در گیاهانی مانند خزه، همانند گامت نر در جانوران وسیلۀ حرکتی دارد. (4

باتوجه به شکل های زیر که مربوط به بخش های مختلف دانۀ گیاهان هستند، بخش ............ همانند بخش ............263

B - ۳، قطعًا هنگام رویش دانه از زیر خاک خارج می شود. (1

C - ۴، تعداد مجموعۀ کروموزومی متفاوت با مشخص ترین بخش رویان (2

دارد.

A - ۱، بخش ذخیره ای دانه را تشکیل می دهد و قبل از لقاح تشکیل (3

شده است.

A - ۲، از تقسیمات یاختۀ کوچک تر حاصل نخستین تقسیم تخم اصلی (4

به وجود آمده است.

کدام گزینه صحیح است؟264

در گیاهان گل دار دوجنسی، تخمک ساختاری است که ممکن است در آن یک یا چند یاختۀ تخم زا تشکیل شود. (1

هر گل، بخش متورمی دارد که درون آن در پی تقسیم میوز و سپس میتوز، کیسۀ رویانی ساخته می شود. (2

هر گل، ساختارهای میله مانندی دارد که در رأس آن ها، در پی تقسیم میوز یاخته های دیپلوئید، دانه های گرده نارس ساخته (3

می شوند.

کنه ای باشند. در پی لقاح نهان دانگان، دو یاختۀ تخم در تخمک تشکیل می شود که هر دو می توانند منشأ نوعی بافت نرم آ (4
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کدام عبارت، جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟265

"در یک گیاه طبیعی، عدد کروموزومی در ............ می تواند متفاوت باشد."

یاختۀ رویشی و گرده های نارس (1

یاختۀ تخم زای درون یک مادگی و یاختۀ پوشش تخمک (2

یاختۀ بافت خورش و کاللۀ برچه (3

یاختۀ تولیدکنندۀ دانۀ گردۀ رسیده و یاختۀ زایشی (4

کدام عبارت در مورد گل دهی گیاهان، نادرست است؟266

با ایجاد شرایطی، گیاه شبدر در روزهای کوتاه پا�ز گل می دهد. (1

گیاه داوودی در تابستان که روزها طوالنی هستند، گل می دهد. (2

گل دهی گیاه گوجه فرنگی به طول روز و شب وابسته نیست. (3

نور مصنوعی می تواند همانند نور طبیعی باعث گل دهی گیاهان وابسته به نور شود. (4

کدام گزینه در مورد همۀ یاخته های حاصل از تقسیم یاختۀ باقی مانده از تقسیم میوز در مادگی قطعًا صحیح است؟267

در لقاح با دو اسپرم منتقل شده توسط لولۀ گرده شرکت می کنند. (1

دارای تعداد کروموزوم های یکسانی با یاخته های پوشش تخمک هستند. (2

از نوعی تقسیم هسته حاصل می شوند که در تشکیل شیر نارگیل دیده می شود. (3

با یاخته های تشکیل دهندۀ پوشش تخمک به طور مستقیم ازطریق پالسمودسم ارتباط دارند. (4

چند مورد در رابطه با روش های مختلف تکثیر غیرجنسی در گیاهان، صحیح است؟268

الف) در فن کشت بافت، استفاده از محیط کشت کامًال سترون الزامی است.

ب) زنبق برخالف توت فرنگی، توسط ساقۀ افقی و روی خاک رشد می یابد.

ج) در روش پیوند زدن، پس از مدتی گیاهی دارای تمامی بخش های رویشی با ویژگی های مطلوب تولید می شود.

1 (2 صفر (1

3 (4 2 (3

کدام موارد، عبارت زیر را به درستی کامل می کنند؟269

"در هر گیاهی که ............؛ بخش ذخیره ای در دانۀ ............ آن ............ است."

الف) رویش زیرزمینی دارد - تازه تشکیل شدۀ - آندوسپرم

ب) لپه ها درون خاک می ماند - تازه تشکیل شدۀ - لپه

ج) رویش روزمینی دارد - در حال رویش - آندوسپرم

فقط الف (2 الف، ب (1

همۀ موارد (4 ب، ج (3
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در رابطه با اندام تولیدمثلی نر در نهان دانگان کدام مورد صحیح است؟270

دانه گرده حاصل تقسیم میوز سلول های کیسه گرده است. (1

در هر کیسه گرده درنهایت یک دانه گرده رسیده تولید می شود. (2

درون کیسه گرده برخالف دانه گرده بیش از یک مجموعه کروموزومی هست. (3

بعد از تقسیم میتوز، تغ�راتی در ظاهر دیواره دانه گرده ایجاد می شود. (4

کدام جمله در ارتباط با کشف هورمون های گیاهی صحیح است؟271

در آزمایشی که باعث کشف اکسین شد، برخالف آزمایش داروین از نور همه جانبه استفاده شد. (1

بعد کشف انواعی از اکسین ها در گیاهان مختلف، ترکیب شیمیایی این ماده شناسایی شد. (2

داروین در مرحله دوم آزمایش خود، نتیجه ای مشابه مرحله چهارم آزمایش را مشاهده کرد. (3

ارتباط قارچ جیبرال با دانه رست برنج به صورت قارچ ریشه ای، باعث شناسایی جیبرلین شد. (4

در رویش بذر غالت ............272

ابتدا آندوسپرم مقادیر فراوانی هورمون جیبرلین می سازد. (1

آنزیم های تجزیه کنندۀ پکتین، در تجزیۀ یکی از مهم ترین ذخایر آندوسپرم نقش دارند. (2

خروج ریشۀ رویانی همزمان با رها شدن آنزیم های گوارشی در دانه است. (3

الیۀ گلوتن دار، از گلوکز موجود در خود برای رشد رویان استفاده می کند. (4

در دانۀ گیاه تک لپه با گل های تک جنسی، ژنوتیپ یاخته های آندوسپرم به صورت AAaBbb است. ژنوتیپ یاخته های پوستۀ دانه273

در حال تشکیل نیز به صورت AaBb است. دربارۀ این گیاه که جنس مادۀ آن دارای یک مادگی با یک تخمک است، کدام گزینه

نادرست است؟

ژنوتیپ تعدادی از یاخته های کوچک تر حاصل از تقسیم میوز در مادگی گیاه، به صورت aB است. (1

ژنوتیپ رویان دانه کامًال مشابه ژنوتیپ یاخته های میانبرگ گیاه دارای برچه است. (2

فنوتیپ هر یاختۀ رویشی موجود در دانۀ گردۀ رسیدۀ گل نر به صورت aB است. (3

برای ژنوتیپ موردنظر، فنوتیپ هر یاختۀ دوالد دارای هسته در گیاه ماده مشابه فنوتیپ یاخته های آندوسپرم است. (4

در گیاهان نهان دانه، از زمین  ساقه ............ پیاز ............ خارج می شود.274

برخالف - فقط ریشه (2 همانند - برگ و ریشه (1

همانند - فقط ساقه (4 برخالف - برگ و ریشه (3
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هر نوع دانۀ گردۀ تولید شده در یک گیاه نهان دانه با گل کامل، ............275

در پی تقسیمی بدون کاهش تعداد کروموزوم ها ساخته می شود. (1

فقط در بخش تولیدمثلی نر فعالیت خود را انجام می دهد. (2

مجموع تعداد کروموزوم هایش با سلول تخم زا برابر است. (3

دارای دیواره ای در خارجی ترین بخش خود است. (4

چند مورد عبارت را به درستی کامل می کند؟276

"درصورتی که در یک شب ............، شب شکنی با جرقۀ نوری رخ دهد، ............"

الف) بلند - گیاه داوودی گل می دهد. ب) کوتاه - گیاه داوودی گل نمی دهد.

ج) بلند - شبدر گل نمی دهد. د) کوتاه - شبدر گل می دهد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کدام گزینه، جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟277

"هر ساقۀ تخصص یافته برای تولیدمثل غیرجنسی که ............ به طور حتم ............"

جوانۀ جانبی و انتهایی را توأم با یکدیگر دارد - روی خاک رشد می کنند. (1

گیاه جدید از جوانه های آن منشأ می گیرد - زیر خاک رشد می کند. (2

روی خاک رشد می کند - جوانه هایی را در محل گره ها دارد. (3

زیر خاک رشد می کند - دارای ذخیرۀ غذایی غده ای هستند. (4

کدام گزینه درست است؟278

در هر گیاهی، فعالیت مریستم نزدیک نوک ریشه، در جذب آب و مواد معدنی از خاک ضروری است. (1

قارچ ها به عنوان جانداران تولیدکننده، می توانند با ۹۰ درصد گیاهان دانه دار رابطۀ همزیستی تشکیل دهند. (2

در قارچ ریشه ای، قارچ می تواند هم در سطح و هم به درون اغلب گیاهان دانه دار واجد تولیدمثل جنسی نفوذ کند. (3

قارچ ریشه ای، نقشی برخالف هورمون اکسین در افزایش سطح جذب مواد موردنیاز تولید شیرۀ خام گیاهان ایفا می کند. (4

باتوجه به شکل زیر که بخشی از مراحل اولیۀ تشکیل رویان را نشان می دهد، کدام گزینه عبارت زیر را نادرست تکمیل می کند؟279

"از تقسیم های پی درپی یاختۀ ............ بخشی حاصل می شود که ............"

۱ - ممکن است پس از خروج از خاک به مدت کوتاهی فتوسنتز کند. (1

۲ - نمی تواند ساختار قلبی شکل ایجاد کند. (2

۲ - می تواند دارای یاخته های غیر هم اندازه باشد. (3

۱ - ممکن است بدون تقسیم سیتوپالسم آندوسپرم را به وجود آورد. (4
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کدام عبارت در ارتباط با محرک های رشد در گیاهان نادرست است؟280

در ایجاد اندام های گیاهی همانند حفظ آن ها نقش دارند. (1

برخی از این ترکیبات می توانند سبب از بین رفتن گیاهی نظیر لوبیا شوند. (2

در زمان برهم کنش با یکدیگر، اثرات وابسته به غلظت هریک از آن ها، می تواند متفاوت باشد. (3

ممکن نیست توسط جاندارانی غیر از گیاهان تولید شوند. (4

چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟281

"در ارتباط با تشکیل رویان در گیاهان نهان دانه ............"

آ- به دنبال نخستین تقسیم تخم اصلی همانند تقسیم کاستمان یاختۀ پارانشیم خورش، سیتوکینز نامساوی رخ می دهد.

ب- رویان قلبی شکل پیش از رویان کروی شکل به وجود می آید.

پ- در دانۀ بالغ لوبیا برخالف ذرت، لپه ها نقش انتقال مواد غذایی از آندوسپرم به رویان در حال رشد را ندارند.

ت- پوستۀ دانه ضمن محافظت از رویان، با جلوگیری از ورود آب و اکسیژن به دانه از رشد سریع آن جلوگیری می کند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

در گیاهانی که برای انتقال گامت نر به درون تخمدان، ساختاری به نام لولۀ گرده تشکیل می دهند، ............282

گرده های نارس از تقسیم میوز ایجاد می شوند که فقط دو تا از آن ها زنده می ماند. (1

هر بساک دارای یک کیسۀ گرده است که از یاخته های دیپلوئیدی ساخته شده است. (2

دو گامت نر حاصل از میتوز یاختۀ زایشی در لقاح با یاخته هایی شرکت می کنند که همگی حاصل میتوز هستند. (3

در پی میتوز گرده های نارس، گامت نر تولید می شود که یک دیوارۀ خارجی و یک دیوارۀ داخلی دارد. (4

در رابطه با هورمون های گیاهی کدام گزینه نادرست است؟283

هورمون مؤثر در رشد طولی ساقه ممکن است سبب توقف رشد جوانه های جانبی شود. (1

هورمون مؤثر بر تقسیم سلولی ساقه ممکن است سبب تحریک ساقه زایی در کشت بافت بشود. (2

افزایندۀ تولید اتیلن در جوانۀ جانبی سبب تحریک تولید ریشه در قلمه ها می شود. (3

ریشه زایی در کشت بافت در حضور سیتوکینین به تأخیر می افتد. (4

چند مورد جمله زیر را به درستی تکمیل می کند؟284

"در تخمک نهان دانگان ............"

الف) کیسه رویانی حاصل سه مرحله تقسیم میتوز است.

ب) با انجام هفت میتوز، 7 سلول هاپلوئید به وجود می آید.

ج) ممکن است ماده ژنتیک یاخته تخم زا و یاخته دو هسته ای متفاوت باشند.

د) بزرگ ترین سلول حاصل میوز، دورترین فاصله را با منفذ تخمک دارد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3
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کدام گزینه، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟285

"در گیاهان، هورمونی که سبب ............ می شود، برخالف جیبرلین ها ............"

ساقه زایی در اندام های جوان گیاه - در تحریک تقسیم یاخته ای نقش دارد. (1

ریشه زایی در اندام های جوان گیاه - در رشد طولی یاخته ها مؤثر است. (2

تشکیل میوه های بدون دانه - در درشت کردن میوه ها نقش دارد. (3

ریزش برگ ها و میوه ها - در چیرگی رأسی نقش دارد. (4

در ارتباط با هورمونی که فعالیت ضد جیبرلین در جوانه زنی دانه دارد می توان گفت ............286

افزایش آن در یاخته های نگهبان روزنه، باعث کاهش فشار اسمزی یاخته می شود. (1

در گیاهان  فعالیت اکسیژنازی آنزیم روبیسکو با این هورمون رابطه مستقیم دارد. (2

در پاسخ به افزایش نور باعث تبدیل سرالد رویشی به سرالد زایشی می شود. (3

در گوجه فرنگی تبدیل کلروپالست به کروموپالست را سرعت می بخشد. (4

C۳

هر هورمون گیاهی که ............287

سبب خروج آب و یون های کلر از یاخته های نگهبان روزنه می شود، می تواند از سوخت های فسیلی رها شود. (1

در فرآیند ریزش برگ در گیاهان نهان دانه نقش دارد، موجب تازه نگه داشتن برگ و گل گیاهان می شود. (2

سبب تشکیل میوه های بدون دانه می شود، می تواند توسط یاخته های گیاهی و یا قارچی تولید شود. (3

در تولید اندام های گیاهی از كال در محیطی کامًال سترون نقش دارد، پیر شدن اندام های هوایی گیاه را به تأخیر می اندازد. (4

هر ساقۀ ویژه شده برای تولیدمثل غیرجنسی که ............ ممکن نیست ............288

به طور افقی زیر خاک رشد می کند - جوانۀ جانبی داشته باشد. (1

برگ های خوراکی به آن متصل اند - چندین گیاه با ژنوم یکسان تولید کند. (2

به شکل متورم دیده می شود - با کاشت قطعه های جوانه دار آن، گیاه جدیدی حاصل شود. (3

به طور افقی روی خاک رشد می کند - فاقد میان گره در طول خود باشد. (4

در مرگ یاخته ای گیاهان ............ حفاظت جانوران از گیاهان در ............289

کاسیا، آفت گیاهی قطعًا دارای پا�ن ترین سطح ساختاری است که همۀ فعالیت های زیستی در آن انجام همانند - درخت آ (1

می شود.

همانند - گیاه تنباکو، با تولید نوعی تنظیم کنندۀ رشد گیاهی توسط یاخته های گیاهی همراه است. (2

کاسیا، انتشار نوعی ترکیب شیمیایی در تداوم نسل گیاه مؤثر است. برخالف - درخت آ (3

برخالف - گیاه تنباکو، از یاخته های آسیب دیده ترکیبی فرار آزاد می شود. (4
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C۳گیاهان نهان دانۀ  دوالد (دیپلوئید) که ............، نمی توانند ............290

در دانۀ بالغ آن ها بخش تریپلوئیدی مشاهده نمی شود - تحت تأثیر عامل نارنجی از بین بروند. (1

در ساختار برگ خود فاقد یاخته های میانبرگ نرده ای هستند - دارای مغز ساقه باشند. (2

فاقد بخش پوست در برش عرضی ساقه هستند - فاقد دمبرگ در برگ خود باشند. (3

ذخیرۀ غذایی رویان را پس از لقاح تشکیل می دهند - دارای دو نوع سرالد پسین باشند. (4

کدام گزینه نمی تواند ویژگی نوعی ساقه باشد که برای تولیدمثل رویشی ویژه شده است؟291

افقی در خاک رشد می کند و دارای جوانۀ انتهایی و جانبی است. (1

ساقۀ زیرزمینی است و هریک از جوانه های سطح آن به یک گیاه تبدیل می شود. (2

ساقۀ کوتاه و تکمه مانندی دارد که به علت ذخیرۀ مادۀ غذایی متورم شده است. (3

به طور افقی روی خاک رشد می کند و گیاه جدید در محل گره ها ایجاد می کند. (4

چند مورد از عبارت های زیر در مورد فعالیت تنظیم کننده های رشد گیاهی درست است؟292

الف- خم  شدن دانه رست در پاسخ به نور یک جانبه به معنای اختالف تعداد یاخته های دو طرف آن است.

ب- محرک های رشد بر اساس محل ترشح برخالف مقدار می توانند نقش بازدارندگی داشته باشند.

ج- چارلز داروین و پسرش با انجام آزمایش هایی بر روی دانه رست نوعی گیاه از گندمیان، منشأ تولید اکسین را یافتند.

د- نور یک جانبه باعث جابه جایی اکسین از سمت مقابل نور به سمت دور از نور می شود.

3 (2 4 (1

1 (4 2 (3

در گیاهانی که در شرایط نامساعد محیطی مانند خشکی زندگی می کنند، ممکن است ............293

تحت اثر هورمون مؤثر بر ریشه زایی، رشد جوانه های جانبی انجام پذیرد. (1

نوعی هورمون، سبب افزایش فشار تورژسانسی یاخته های نگهبان روزنه شود. (2

رفتار روزنه ای متفاوت با سایر گیاهان مشاهده شود. (3

در روز آب به صورت قطراتی از لبۀ برگ ها خارج شود. (4

در گیاهان گلدار، از بین سلول هایی که بعد از تقسیم هسته، تقسیم سیتوپالسم را به صورت نامساوی انجام می دهند، ............294

سلول هایی به وجود می آیند که در تشکیل آندوسپرم مایع شرکت می کند. (1

همگی، نوعی سلول بافت خورش درون تخمک گیاه است. (2

ممکن است سلولی تولید شود که گروهی از آن ها توانایی تشکیل دوک تقسیم را ندارد. (3

همگی از تقسیمات متوالی سلول کوچک تر حاصل از تقسیم میتوز تخم اصلی ایجاد شده است. (4
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خم شدن دانه رست گیاهی از گندمیان در برابر نور یک جانبه ممکن نیست ............295

حاصل افزایش رشد طولی یاخته ها در سمت سایه نسبت به یاخته های سمت روبه نور باشد. (1

به دلیل جابه جایی اکسین از سمت دور از نور به سمت نزدیک نور باشد. (2

نوعی رشد جهت دار اندام های گیاهی در پاسخ به نور یک جانبه باشد. (3

با قرار دادن پوشش شفاف بر روی نوک دانه رست رخ دهد. (4

نمی توان گفت ............296

پوشش تخمک مستقیمًا سلول های حاصل از میتوز را دربرگرفته است. (1

فقط یکی از یاخته های بافت خورش رشد کرده و میوز می کنند. (2

در کیسه رویانی همه سلول ها به جز یاخته دو هسته ای، هاپلوئیدند. (3

کیسه رویانی حاصل تقسیم های میوز و میتوز است. (4

چند مورد در رابطه با هر حشرۀ گرده افشان صحیح است؟297

* سامانۀ دفعی آن به بخش انتهایی روده متصل است.

* از پرتوهای فرابنفش برای گرده افشانی استفاده می کند.

* دستگاه گردش مواد آن، نقشی در انتقال گازهای تنفسی ندارد.

* قلب لوله ای آن، همولنف را ازطریق رگ ها به درون سینوس ها پمپ می کند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کدام عبارت نادرست است؟298

بسته شدن برگ های تله مانند گیاهان گوشت خوار، نتیجۀ تحریک کرک های موجود در برگ این گیاهان است. (1

یاختۀ گیاهی سالم با رهاسازی سالیسیلیک اسید باعث القای مرگ یاخته ای در یاختۀ آلوده به ویروس می شود. (2

تا شدن برگ های گیاه حساس به روی هم، نتیجۀ تغ�ر در فشار تورژسانس در یاخته های قاعدۀ برگ است. (3

رشد پیچشی ساقۀ درخت مو، نتیجۀ رشد نابرابر یاخته های دو سمت ساقه است. (4

باتوجه به مراحل تکثیر جنسی در یک گیاه نهان دانه که گل های کامل دارد، چند مورد درست بیان شده است؟299

الف) همۀ یاخته های تک الد (هاپلوئیدی)، پس از تشکیل به یکدیگر متصل باقی می مانند.

ب) بعضی یاخته های تک الد (هاپلوئیدی)، پس از تشکیل از نظر دیواره دستخوش تغ�ر می گردند.

ج) همۀ یاخته های تک الد (هاپلوئیدی)، در ابتدای تشکیل، تقسیم رشتمان (میتوز) انجام می دهند.

د) بعضی یاخته های تک الد (هاپلوئیدی)، در زمان تشکیل، توسط یاخته های دوالد (دیپلوئید)ی احاطه می شوند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3
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باتوجه به شکل زیر در ارتباط با دانۀ لوبیا، کدام عبارت نادرست بیان شده است؟300

بخش ۱ همانند بخش ۴، یاخته هایی با دو مجموعه کروموزوم دارد. (1

بخش ۳ همانند بخش ۱، پس از رویش دانه از زیر خاک خارج می شود. (2

بخش ۲ برخالف بخش ۴، جزئی از بخش دیپلوئیدی بعد از لقاح محسوب می شود. (3

بخش ۳ برخالف بخش ۲، پس از رویش دانه در زیر خاک می ماند. (4

چند مورد، عبارت زیر را به صورت نادرست تکمیل می کند؟301

"در تمام بخش های گیاه ذرت دیپلوئید، هر سلولی که در مرحلۀ پرومتافاز میتوز قرار دارد، ............ هر سلولی که در مرحلۀ متافاز

میوز ۲ قرار دارد، قطعًا ............"

الف) همانند - کروموزوم های همتا در سیتوپالسم سلول، مضاعف و دو کروماتیدی هستند.

ب) برخالف - بعد از تکمیل تقسیم سلولی، به طور مستقیم در فرآیند لقاح و تولید تخم نقش ندارد.

ج) برخالف - دارای عدد کروموزومی مشابهی با سلول های روپوستی سطح برگ گیاه است.

د) همانند - نمی تواند سلولی با قابلیت تشکیل تتراد در سیتوپالسم خود ایجاد کند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

در طی ریزش برگ تولید آنزیم های تجزیه کنندۀ دیوارۀ یاخته های گیاهی به دنبال افزایش نسبت اتیلن به هورمونی صورت302

می گیرد که ............

به طور مستقیم باعث توقف رشد جوانه های جانبی گیاه می گردد. (1

در سمت سایۀ دانه رست با شدت بیشتری نسبت به بخش در برابر نور تولید می گردد. (2

انواعی از آن به منظور ساختن سموم شیمیایی برای از بین بردن گیاهان خودرو در مزارع گندم به کار می رود. (3

همانند آبسیزیک اسید، شامل چندین ترکیب شیمیایی مختلف نیستند. (4

"............ نسبت به ............ موجب ............ می شود."303

افزایش اکسین - سیتوکینین - رشد جوانه های جانبی (1

کاهش اکسین - اتیلن - افزایش تعداد ساختارهای فتوسنتزکننده (2

افزایش اتیلن - اکسین - تولید آنزیم های تجزیه کنندۀ دیواره (3

کاهش سیتوکینین - اکسین - ایجاد شاخه های جدید (4

هر هورمون گیاهی که ............ را ممکن می سازد، می تواند ............304

رسیدگی سریع میوه ها - در واکنش به زخم های بافتی افزایش یابد. (1

ریزش میوه ها - در پاسخ به افزایش طول ساقه افزایش یابد. (2

جذب آب و امالح برای قلمه ها - باعث بیداری دانه های در حال خواب شود. (3

میتوز و سیتوکینز یاخته ها - در درشت کردن میوه ها نیز به کار می رود. (4
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در نوعی حفاظت گیاهی که به کمک نوعی زنبور وحشی انجام می شود، ............305

رهاشدن ترکیبی فرار از بزاق نوزاد کرمی شکل عامل شناسایی برای زنبور وحشی است. (1

حملۀ زنبور نر به نوزاد کرمی شکل در حال تغذیه از گیاه صورت می گیرد. (2

بقای نوزاد کرمی شکل تحت تأثیر قرار نمی گیرد. (3

بقای نسل زنبور وحشی حفظ می شود. (4

کدام موارد دربارۀ همه دانه ها صحیح است؟306

الف) سالم ماندن پوسته در برابر شیره های گوارشی جانوران

ب) نیاز به آب و دمای مناسب برای رویش

ج) تبدیل پوستۀ تخمک به پوستۀ دانه

د) جابه جایی توسط باد و آب

ج و د (2 الف و ب (1

الف و د (4 ب و ج (3

کدام گزینه، در رابطه با گیاهانی که بیشترین تعداد گیاهان آونددار روی زمین را به خود اختصاص داده اند، نادرست است؟307

در طی ریزش برگ، در الیۀ محافظ برگ، یاخته های دارای سوبرین در دیواره ایجاد می کنند. (1

یاخته های روپوستی تمایزیافتۀ برگ تله مانند گیاه گوشتخوار در پی برخورد با حشرات باعث بسته شدن برگ می شوند. (2

در پی آسیب به ساقۀ نوعی گیاه دولپه، یاخته های پارانشیمی با تقسیم خود سبب  ترمیم بافت می شوند. (3

کاسیا وابسته به جانورانی است که دارای یک طناب عصبی شکمی و چشم های مرکب در بدن خود گرده افشانی در درخت آ (4

باشند.

در گیاهان نهان دانه، ............308

در مادگی های چند برچه ای، همواره فضای مادگی توسط دیوارۀ برچه ها از هم جدا می شوند. (1

در بسیاری از آن ها، میوۀ حقیقی از رشد و نمو نهنج حاصل می شود. (2

می تواند ماده ای تولید شود که باعث مهار رویش دانه در سایر گیاهان شود. (3

همۀ سلول های اجزای تشکیل دهندۀ دانۀ آن ها، محتوای ژنتیکی مشابهی دارند. (4

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟309

"در همۀ گیاهانی که میوۀ ............ تولید می کنند، ............"

بدون دانه - رویان قبل از تکمیل مراحل رشدونمو از بین می رود و پوستۀ دانه بسیار نازک است. (1

بدون دانه - رشد میوه بدون لقاح گامت های نر و ماده و تحت اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی صورت می گیرد. (2

کاذب - میوه از رشد قسمتی از ساختار اختصاص یافته برای تولیدمثل جنسی حاصل می شود. (3

حقیقی - از رشد هر تخمک موجود در تخمدان گیاه، میوه تشکیل می شود. (4
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پاسخ گیاه ............310

مو به تماس، پیچش است. (2 حساس به تماس، سرعت رشد نابرابر است. (1

گندم به سرما، افزایش دورۀ رویشی است. (4 گوشت خوار به تماس، تا شدن برگ ها است. (3

هورمونی که موجب رشد میوه می شود، ........... هورمونی که موجب رسیدگی آن می شود، قطعًا ...........311

همانند - در کشت بافت مورداستفاده قرار می گیرد. (1

برخالف - در چیرگی رأسی بر جوانه های جانبی نقش دارد. (2

همانند - سبب تحریک تقسیم یاخته ای می شود. (3

برخالف - یکی از محرک های رشد در گیاهان است. (4

چند مورد عبارت زیر را به طور نادرست تکمیل می کند؟312

"در رابطه با گیاهان گل داری که ............، می توان گفت به طور حتم ............"

الف) روزکوتاه هستند - زمانی سرالد گل تولید می کنند که طول روز از حد معینی کوتاه تر نباشد.

ب) شب کوتاه هستند - در فصل تابستان اولین سال رویشی آن ها، سرالد رویشی به زایشی تبدیل می شود.

ج) برای گل دهی نیاز به گذراندن یک دورۀ سرما دارند - ممکن نیست در سال اول عمر خود، دانه تولید کنند.

د) قابلیت تولید کیسۀ رویانی را دارند - در پی ورود ویروس بیماری زا به گیاه، یاخته های گیاهی آلوده، سالیسیلیک اسید تولید

می کنند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

هورمونی که می تواند سبب ایجاد سرطان در سلول های آدمی بشود، ............313

سبب به تأخیر افتادن پیری در اندام های گیاهی می شود. (1

با قطع جوانه های رأسی مقدار آن در جوانه های جانبی افزایش می یابد. (2

برای درشت میوه ها و تشکیل میوه های بدون دانه استفاده می شود. (3

برای اولین بار در نوعی قارچ شناسایی شد. (4

به منظور ایجاد دانۀ ُرست ابتدا باید ............314

دانه ها با جذب آب متورم شوند. (1

با مصرف ذخایر غذایی رشد و نمو خود را از سر بگیرند. (2

اکسیژن کافی به رویان درون دانه برسد. (3

یاخته های سرالدی بر طول ساقه و ریشۀ رویانی بیفزایند. (4
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کدام نمی تواند ویژگی نوعی ساقه باشد که برای تولیدمثل رویشی ویژه شده است؟315

افقی در خاک رشد می کند و دارای جوانۀ انتهایی و جانبی است. (1

ساقۀ زیرزمینی است و هریک از جوانه های سطح آن به یک گیاه تبدیل می شود. (2

ساقۀ کوتاه و تکمه مانندی دارد که به علت ذخیرۀ مادۀ غذایی متورم شده است. (3

به طور افقی روی خاک رشد می کند و گیاه جدید در محل گره ها ایجاد می شود. (4

در نهان دانگان، ............316

گامت ماده در خارج از تخمک تشکیل می شود. (1

هر تخمک دارای یک پوسته و یک تخم زا است. (2

یکی از چهار یاختۀ گردۀ نارس، تقسیم میوز انجام می دهد. (3

یاختۀ اولیۀ مولد دو اسپرم، فاقد وسیلۀ حرکتی است. (4

باتوجه به شکل زیر که کیسۀ رویانی یک گیاه نهان دانه را نشان می دهد، کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟317

"یاخته(های) بخشی که با شمارۀ ............ نشان داده شده است قطعًا ............"

۱ - بعد از میتوز هسته، در صورت عدم انجام سیتوکینز، بافت مایعی را به وجود می آورد. (1

۱ - قبل از لقاح، بافتی سرشار از مواد غذایی جهت تغذیۀ رویان را فراهم می کند. (2

۲ - با یک گامت تاژک دار لقاح انجام می دهد و تخم اصلی را به وجود می آورد. (3

۳ - به موازات تشکیل رویان، پوستۀ دانه را به وجود می آورد. (4

کدام گزینه صحیح است؟318

زمین ساقه برخالف غده، دارای یاخته هایی با توانایی تقسیم میتوز است. (1

در فرآیند پیوند زدن و قلمه زدن، تتراد در سلول ها تشکیل نمی شود. (2

ساقۀ رونده همانند پیاز، روی خاک رشد می کند. (3

در خوابانیدن برخالف قلمه زدن، بخشی از گیاه را می توان در آب تکثیر کرد. (4

در گیاهان گلدار، چند مورد دربارۀ هر یاختۀ دارای هسته(های) هاپلوئیدی که ممکن است در کیسۀ رویانی دیده شود، صحیح319

است؟

الف) در پی جدا شدن کروماتیدهای خواهری تولید شده است.

ب) از یک یاختۀ حاصل از میوز یاختۀ  بافت خورش تولید شده است.

ج) فاقد توانایی تشکیل دوک تقسیم است.

د) به طور طبیعی در تخمدان گیاه عمل لقاح را انجام می دهند.

۲n

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3
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کدام گزینه جملۀ زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟320

"تخمدان ............ کالله ............"

برخالف - در هر گل کامل قابل رؤیت است. (1

همانند - دارای یاخته های دیپلوئید است. (2

برخالف - همواره پس از رشدونمو، میوه را ایجاد می کند. (3

همانند - در طی لقاح با دیوارۀ خارجی دانه گرده، تماس می یابد. (4

در گیاه ذرت، ............ یاخته ............ رشد ............ و میتوز ............321

دانۀ گردۀ نارس، برخالف - تخم زا - نمی کند - ندارد. (1

یاختۀ زایشی، همانند - هاپلوئید دور از تخم زا - می کند - دارد. (2

گامت نر، برخالف پارانشیمی - می کند - ندارد. (3

یاختۀ رویشی، همانند - میوزکنندۀ بافت خورش - می کند - ندارد. (4

می توان گفت ............322

در روش پیوند زدن، پیوندک متعلق به گیاهی است که ویژگی هایی مانند مقاومت به بیماری ها و سازگاری با خشکی یا (1

شوری دارد.

در روش خوابانیدن، بخشی از ساقه یا شاخۀ گیاه را که دارای گره است با خاک می پوشانند. (2

تکثیر ازطریق جوانه های روی ریشۀ درخت آلبالو، با تشکیل کیسۀ رویانی همراه است. (3

معموًال برای تکثیر گیاهان از تولیدمثل جنسی استفاده می شود. (4

هورمون ساقه زایی ............ هر هورمون مؤثر در چیرگی رأسی، قطعًا ............323

همانند - نوعی تنظیم کنندۀ رشد است. (2 همانند - نوعی محرک رشد است. (1

برخالف - بر طول عمر برگ ها نقش دارد. (4 برخالف - در تمایز کال نقش دارد. (3

در پاسخ هایی از جنس دفاع در گیاهان، کدام موارد به یک گروه از پاسخ ها تعلق دارند؟324

الف) وجود سیلیس در دیوارۀ یاخته

ب) شکل گیری سنگواره های حشره از ترشحات گیاه

ج) تولید نیکوتین

د) شکل گیری کرک در برگ تله مانند گیاه گوشتخوار

هـ) رهاسازی سالیسیلیک اسید

"ب" و "د" (2 "ج" و "هـ" (1

"ب" و "هـ" (4 "الف" و "ب" (3
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در ارتباط با گیاهان نهان دانه، کدام مورد به درستی بیان شده است؟325

در لوله گرده سه هسته با محتوای ژنتیکی یکسان دیده می شود. (1

انواع گامت ها در خزه برخالف نهان دانگان وسیله حرکتی دارد. (2

دیواره خارجی دانه گرده ممکن است منفذدار و دارای تزئینات خاص باشد. (3

با قرارگیری دانه گرده روی کالله، حتمًا لوله گرده تشکیل می شود. (4

دریک گل کامل، ساختاری که ............ نمی تواند ............326

دانه های گرده رسیده را به وجود می آورد - دارای بیش از یک کیسه گرده باشد. (1

از یک یا چند برچه تشکیل شده است - پذیرندۀ هر دانه گرده با دو دیواره باشد. (2

در آن کیسۀ رویانی تشکیل می شود - هم سطح حلقۀ دوم گل مشاهده شود. (3

جانوران گرده افشان را جلب می کند - یکی از حلقه های غیرجنسی گل را تشکیل دهد. (4

چند مورد از موارد زیر دربارۀ اثرات تنظیم کنندۀ رشد گیاهی نامبرده شده، به درستی بیان شده است؟327

الف) جیبرلین: می تواند باعث افزایش میزان بارگیری و باربرداری آبکشی در گیاهان نهان دانه شود.

ب) اتیلن: مقدار آن می تواند هم زمان با تقسیم سلول های پارانشیمی در گیاهان، افزایش یابد.

ج) اتیلن: همانند هورمون آبسیزیک اسید می تواند مانع تقسیم یاخته های سرالدی و برگ های بسیار جوان اطراف آن ها شود.

د) اتیلن: در ریزش برگ و میوه ها در گیاهان گلدار همانند تشکیل بافت چوب پنبه در الیۀ جداکننده در برگ نقش دارد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

نوع ساقۀ تخصص یافته در ............ است.328

سیب زمینی همانند درخت آلبالو، غده (2 پیاز خوراکی برخالف الله، پیاز (1

توت فرنگی برخالف زنبق، زمین ساقه (4 زنبق برخالف نرگس، ریزوم (3

چند مورد از مطالب زیر، صحیح است؟329

الف) در همۀ میوه های بدون دانه، لقاح تخم زا و اسپرم صورت گرفته است.

ب) فقط در بعضی میوه های کاذب، میوه از رشد نهنج به وجود آمده است.

ج) فقط در بعضی میوه های حقیقی، میوه از رشد تخمدان به وجود آمده است.

د) در همۀ میوه های دانه دار، فضای تخمدان با دیوارۀ برچه ها به طور کامل تقسیم شده است.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3
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کدام عبارت زیر صحیح است؟330

تعداد کروموزوم های هسته ای موجود در هر دانه گرده رسیدۀ زیتون، دو برابر تعداد کروموزوم های هسته ای یاخته های (1

پیکری هسته دار انسان است.

در نهان دانگان، تشکیل دانه گردۀ رسیده از گردۀ نارس برخالف تشکیل کامۀ (2

نر، با تقسیم میتوز انجام می گیرد.

دانۀ گرده رسیده برخالف تخمک جوان با پوشش دوالیه احاطه شده است. (3

در تولیدمثل جنسی گیاهان با گل های کامل، همۀ کامه ها در چهارمین حلقۀ گل تشکیل می گردند. (4

در فرآیند ریزش برگ در گیاهان، ابتدا ............331

دیوارۀ یاخته ها تحت تأثیر آنزیم سلوالز تجزیه شده و یاخته ها از هم جدا می شوند. (1

میزان هورمون اتیلن نسبت به هورمون اکسین، افزایش می یابد. (2

در شاخه، الیۀ محافظی در برابر محیط بیرون تشکیل می شود. (3

چوب پنبه ای شدن یاخته های موجود در محل اتصال رخ می دهد. (4

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟332

"به طور حتم، در تمام مدتی که دانۀ گردۀ رسیده در گیاهان نهان دانه، بر روی کالله قرار دارد، ..........."

اسپرم های موجود در دانۀ گرده با ورود به لولۀ گرده، با تخم زا و یاختۀ دوهسته ای لقاح انجام می دهند. (1

دیوارۀ خارجی دارای تزئینات دانۀ گردۀ رسیده، در سطح کالله باقی می ماند و وارد خامه نمی شود. (2

در هر تخمک موجود در این گل، هسته های دارای کروموزوم های همتا یافت می شود. (3

در پی رشد یاختۀ رویشی، لولۀ گرده درون خامه گل وارد می شود. (4

باتوجه به شکل های زیر، چند مورد، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟ (گیاهان ذرت و لوبیا دیپلوئید در نظر گرفته شوند)333

"بخش شمارۀ ............ در دانۀ ذرت معادل بخش ............ در دانۀ لوبیا است که قطعًا ............"

* (۱) - (د) - سلول های آن بیش از یک مجموعۀ کروموزومی دارد و دارای آمیلوپالست هایی درون

 یاخته های خود هستند.

* (۲) - (ج) - جزئی از رویان است و پس از شکافتن پوستۀ دانه از خاک خارج شده و مدت

کوتاهی توانایی فتوسنتز دارد.

* (۳) - (الف) - از سلول کوچک تر حاصل اولین تقسیم سلول تخم دارای دو مجموعۀ کروموزومی،

تحت اثر هورمون جیبرلین ایجاد شده است.

* (۴) - (ب) - دارای سلول هایی است که در پی برخورد ریزکیسه های تولیدشده توسط دستگاه گلژی در سیتوپالسم ایجاد شده

است.

1 (1

2 (2

3 (3

4 (4
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در رابطه با گیاهان فتوسنتزکنندۀ نهان دانه، کدام گزینه، عبارت زیر را به طور نامناسب تکمیل می کند؟334

"به طور طبیعی، نوعی ترکیب تنظیم کنندۀ رشد که باعث تشکیل یاخته های الیۀ ریشه زا می شود ........... هورمونی که ...........

می تواند ..........."

همانند - فشار تورژسانسی یاخته های نگهبان روزنه را کاهش می دهد - سبب تغ�ر در تنظیم بیان ژن یاخته ها شود. (1

برخالف - پیرشدن اندام های هوایی را به تأخیر می اندازد - توقف یاخته های سرالدی (مریستمی) در مرحله ای از چرخۀ (2

یاخته ای را موجب شود.

همانند - باعث رسیدن میوه ها در گیاهان گل دار می شود - بر تولید آنزیم های تجزیه کنندۀ دیوارۀ یاخته ای در پدیدۀ ریزش (3

برگ مؤثر باشد.

برخالف - سبب تولید و رهاشدن آنزیم های گوارشی در دانۀ غالت می شود - باعث افزایش طول ساقه ازطریق تحریک رشد (4

طولی یاخته شود.

چند مورد درست است؟335

الف) در مسیر کوتاه مانند مسیر بلند در جابه جایی مواد نقش اساسی با پتانسیل آب است.

ب) کانال های عبور آب، نوعی کانال پروتئینی هستند که فقط در غشای سلول های گیاهی یافت می شوند.

ج) اسید آبسیزیک سبب افزایش فعالیت ژن های سازندۀ کانال عبور آب می شوند.

د) تعریق برخالف تعرق نیازمند مصرف انرژی زیستی است.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کدام عبارت در مورد یاختۀ نشان داده شده در شکل زیر نادرست است؟336

بخش حاصل از رشد و نمو تخم اصلی می تواند مواد ذخیره شده در کریچۀ درشت گیاهی را مصرف (1

کند.

یکی از راه های پی بردن به ساختار ماده ای که تحت تأثیر جیبرلین از این الیه آزاد می شود، (2

استفاده از پرتوهای x است.

تغ�ر در مونومرهای مادۀ ذخیره شده در کریچه قطعًا ساختار و عملکرد این ماده را تحت تأثیر قرار (3

می دهد.

ورود محتویات این یاخته به بدن انسان می تواند منجر به بروز عالئم کم خونی در برخی افراد شود. (4

کدام یک از موارد زیر در رابطه با هورمونی که سبب رخ دادن شکل زیر می شود، به درستی بیان شده است؟337

سبب بسته شدن روزنه های هوایی می شود. (1

مقدار این هورمون با رسیدن میوه افزایش می یابد. (2

این هورمون بر خارجی ترین الیۀ آندوسپرم دانۀ غالت اثر می گذارد. (3

پیرشدن اندام های هوایی گیاه را به تأخیر می اندازد. (4

www.konkur.in

forum.konkur.in



71/84لرنیتو 1398

چند مورد، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟338

"دربارۀ هر نوع گیاه نهان دانه ای که ............ می توان گفت قطعًا ............"

* نوعی میوه تولید می کند - درون این میوه ساختاری مشاهده می شود که درون خود می تواند دارای بافت آندوسپرم باشد.

* دانه های ریز نارس با پوستۀ نازک تولید می کنند - میوۀ آن تحت تأثیر هورمون جیبرلین همانند اکسین قرار می گیرد.

* میوۀ حقیقی تولید می کند - تولید هر نوع یاختۀ جنسی الزم برای تشکیل میوه، در درونی ترین حلقۀ هر گل آن گیاه صورت

می گیرد.

* برای انتقال گامت نر، ساختار لولۀ گرده تشکیل می دهد - یاخته های رویان تولیدشده توسط این گیاه، تنها دو دسته کروموزوم

همتا دارد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

شکل زیر، نحوۀ پراکنش عاملی توسط نوعی جانور را نشان می دهد. کدام گزینه در ارتباط با این عامل صحیح است؟339

در پراکنش بخش دارای رویان گیاه نهان دانه نقش دارد. (1

پس از شکافته شدن دیوارۀ بساک، توسط جانور قابل  حمل است. (2

قطعًا به دنبال تشکیل دانۀ بالغ از تخمک گیاهان گلدار به وجود آمده است. (3

قطعًا دانۀ آن ها دارای پوسته ای بسیار سخت و محکم است که در برابر شیره های گوارشی جانوران (4

مقاوم است.

همۀ یاخته های تک الد (هاپلوئید)ی موجود در یک گیاه دوجنسی چه مشخصه ای دارند؟340

پس از تشکیل، به یکدیگر متصل باقی می مانند. (1

پس از تشکیل، از نظر دیواره دستخوش تغ�ر می شوند. (2

در ابتدای تشکیل، تقسیم رشتمان (میتوز) انجام می دهند. (3

در زمان تشکیل، توسط یاخته های دوالدی (دیپلوئیدی) احاطه می شوند. (4

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟341

"نوعی از ترکیبات تنظیم کنندۀ رشد گیاهی که ............ می کند، باعث ............ می شود."

فرآیندهای مربوط به مقاومت گیاه در شرایط سخت را کنترل - تشکیل ساقه از یاخته های تمایز نیافته (1

آب را در گیاهان تحت تنش خشکی حفظ - خفتگی دانه ها و جوانه ها (2

تقسیم یاخته ای را تحریک - کاهش مدت نگهداری میوه ها (3

از جوانه زنی دانه ها جلوگیری - تولید میوه های بدون دانه (4
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کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟342

"در گیاه ............"

پیاز خوراکی، ریشه پس از خروج از پوستۀ دانه منشعب می شود. (1

لوبیا، مواد غذایی موردنیاز برای رویش رویان، در برگ های رویانی ذخیره می شود. (2

گندم، در سال اول رشد، مواد حاصل از فتوسنتز در ریشه ذخیره می شوند. (3

نخود، با ادامۀ رشد ساقۀ جوان، قسمت های فتوسنتزکننده فقط در خارج از خاک مشاهده می شوند. (4

کدام عبارت نادرست است؟343

، برخالف هورمون آبسیزیک اسید باعث افزایش تعرق می شود. افزایش میزان فتوسنتز به هنگام جذب  (1

باال رفتن رطوبت محیط همانند افزایش شدید نور باعث کاهش تعرق می شود. (2

زیاد شدن بیش ازحد نور و دما برخالف افزایش تعداد روزنه ها همواره باعث افزایش تعرق می شود. (3

پوشیده شدن برگ از کرک ها همانند روزنه های فرورفته در روپوست باعث کاهش تعرق می شود. (4

CO۲

کدام عبارت نادرست است؟344

در دانۀ در حال رویش غالت، آنزیم آمیالز الیۀ گلوتن دار را تجزیه می کند. (1

آلودگی دانه رست های برنج به قارچ جیبرال، سرعت رشد آن ها را افزایش می دهد. (2

نوعی قارچ بیماری زای گیاهی، می تواند اندام مکندۀ خود را وارد یاخته های گیاه کند. (3

جیبرلیک اسید، هنگام رویش بذر غالت، سبب تولید و رها شدن آنزیم های گوارشی می گردد. (4

در گیاهانی که ............ ممکن نیست ............345

مغز ریشه وجود دارد - ذخیرۀ غذایی بعد از لقاح تشکیل شود. (1

آندوسپرم به عنوان بافت ذخیرۀ دانه باقی می ماند - دو نوع سرالد پسین مشاهده شود. (2

توسط نوعی ساقۀ زیرزمینی تکثیر می شوند - دانه با قابلیت رویش روزمینی وجود داشته باشد. (3

پهنۀ وسیعی از زمین را به خود اختصاص داده اند - بیشترین حجم دانه از لپه تشکیل شده باشد. (4

کدام گزینه جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟346

"نیکوتین متعلق به گروهی از ترکیبات شیمیایی است که این ترکیبات ............"

گیاهی اند و در دور کردن گیاه خواران نقش دارند. (1

در شیرابۀ بعضی از گیاهان به فراوانی یافت می شوند. (2

در شیرۀ سفیدرنگ خارج شده از دمبرگ انجیر به مقدار فراوانی حضور دارند. (3

می توانند در ساخت داروهایی مانند مسکن ها، آرامش بخش ها و داروهای ضد سرطان به کار روند. (4
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چندمورد از عبارت های زیر نادرست است؟347

الف) همۀ گیاهان با تولید ترکیبات سیانیددار از خود در برابر گیاه خواران دفاع می کنند.

ب) آلکالوئیدها، ترکیبات دفاعی هستند که موجب توقف تنفس یاخته ای در گیاه خواران می شوند.

کاسیا، گل ها مواد شیمیایی منتشر می کنند که زنبورها را فراری می دهد. ج) هنگام گرده افشانی درخت آ

د) گیاهان، سازوکارهای متفاوتی دارند که سبب می شود خود را در برابر ترکیبات سمی ضد گیاه خواران محافظت کنند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور نادرست تکمیل می کند؟348

"بخش شمارۀ ........... در دانۀ ذرت معادل بخش ........... در دانۀ لوبیا است که ..........."

1- (د) - دارای یاخته هایی هستند که پیش مادۀ آنزیم آمیالز را در نشادیسه (1

(آمیلوپالست)های خود ذخیره می کنند.

۲- (ج) - یاخته های آن در طی حیات خود می توانند ژن یا ژن های مربوط به آنزیم (2

تثبیت کنندۀ کربن را بیان کنند.

۳- (الف) - تحت تأثیر نوعی هورمون محرک رشد از یاخته کوچک تر حاصل از تقسیم تخم (3

اصلی ایجاد شده است.

۴- (ب) - یاخته های آن ممکن است، ژنوتیپ کامًال یکسانی با یاخته های پوستۀ دانه داشته (4

باشند.

............ برخالف ............349

ساقۀ هوایی - زمین ساقه، جوانۀ انتهایی و جانبی دارد. (1

در قلمه زدن - خوابانیدن، تنها ازطریق گذاشتن قطعه هایی از ساقه در خاک می توان گیاه را تکثیر کرد. (2

زمین ساقه - ساقۀ رونده، به طور افقی در زیر خاک رشد می کند. (3

پیاز - غده، نوعی ساقۀ زیرزمینی است. (4

شکل زیر خم شدن یک گیاه به سمت نور را نشان می دهد. در رابطه با عامل اصلی این پدیده، کدام گزینه نادرست است؟350

این عامل در تشکیل میوۀ پرتقال نقش دارد. (1

در پاسخ گیاه به محیط همانند رشد گیاه نقش دارد. (2

توسط یاخته هایی با سیتوپالسم كم و هستۀ درشت تولید می شود. (3

در طی رشد، فقط سبب افزایش برگشت ناپذیر ابعاد سلول می شوند. (4
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همواره (در) گل ............ برخالف گل ............؛ و همانند گل ............351

کامل - ناکامل - تک جنسی، دارای پرچم است. (1

ناکامل - کامل - دوجنسی، برچه درون مادگی قرار دارد. (2

دوجنسی - ناکامل - کامل، پرچم و مادگی بر روی نهنج قرار دارند. (3

تک جنسی - دوجنسی - ناکامل، دارای کاسبرگ یا گلبرگ می باشند. (4

در رابطه با گیاه آلبالو، کدام مورد صحیح است؟352

در صورت انجام تولیدمثل رویشی، در پایۀ جدید، یاخته هایی با دیوارۀ چوبی شده وجود دارد. (1

برخالف ساقۀ تخصص یافتۀ رویشی زنبق، گیاه جدید زیر خاک تولید می شود. (2

دارای نهنج وسیع و صاف است که هر ۴ حلقه روی آن قرار دارند. (3

توانایی انجام لقاح بدون دخالت عوامل جابه جا کنندۀ دانۀ گرده را ندارد. (4

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟353

"در ............ برخالف ............"

گیاه زنبق - درخت بلوط، گل هایی با رنگ های درخشان وجود دارد. (1

روش پیوند زدن - خوابانیدن، می توان از شاخۀ گیاه برای تکثیر آن استفاده نمود. (2

روش خوابانیدن - قلمه زدن، قطعه ای از ساقه برای تکثیر رویشی گیاهان استفاده می شود. (3

گیاه سیب زمینی - درخت آلبالو، با کمک بخش های رویشی زیرزمینی تولیدمثل غیرجنسی انجام می شود. (4

نمی توان گفت ............354

خم شدن دانۀ رست به سمت نور به معنی اختالف ناشی از رشد متفاوت در تعداد یاخته های دو طرف آن است. (1

با قطع شدن جوانۀ رأسی، در جوانه های جانبی، مقدار سیتوکینین افزایش و مقدار اکسین کاهش می یابد. (2

شلغم همانند خیار، در طول زندگی خود فقط یک بار با تولید گل و دانه رشد زایشی دارد. (3

گیاهان علفی ممکن است یک ساله، دو ساله یا چند ساله باشند. (4

کدام عبارت، صحیح است؟355

کاسیا با آزاد کردن نوعی ترکیب شیمیایی، مورچه ها را از خود فراری می دهد. گیاه آ (1

کاسیا پس از آزاد نمودن نوعی ترکیب شیمیایی، مانع حملۀ زنبورها به مورچه ها می شود. گیاه آ (2

کاسیا می کنند. مورچه ها پس از آزاد نمودن نوعی ترکیب شیمیایی، شروع به خوردن برگ های درخت آ (3

کاسیا جلب می کنند. مورچه ها با آزاد کردن نوعی ترکیب شیمیایی، توجه زنبورهای گرده افشان را به سمت گیاه آ (4
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در رابطه با همۀ گیاهان نهان دانۀ دارای ............ می توان گفت ............356

قابلیت تولید دانه - سلول های جنسی حاصل از تقسیم میتوز، دارای یک مجموعۀ کروموزومی در هستۀ خود هستند. (1

توانایی تولیدمثل - لقاح بین اسپرم ها و برخی سلول های کیسۀ رویانی، منجر به تولید دو نوع سلول تخم می شود. (2

گل و دانه در سال اول - این گیاهان نمی توانند در دومین سال عمر خود رشد رویشی و زایشی داشته باشند. (3

دو برگ رویانی در دانۀ خود - همانند سایر گیاهان گلدار، دارای قابلیت تولید سلول چوب پنبه ای است. (4

هورمونی که ازنظر تأثیر بر جوانه زنی دانه ها مخالف جیبرلین ها عمل می کند، همانند نوعی هورمون ............ رشد ............357

بازدارنده - در شرایط نامساعد محیطی کاهش می یابد. (1

بازدارنده - در اثر سوختن ناقص نفت نیز حاصل می شود. (2

محرک - بر رشد بخش های مختلف گیاه تأثیرگذار است. (3

محرک - در تشکیل ساقه از یاخته های تمایز نیافته نقش دارد. (4

در گیاه داوودی ............ گیاه شبدر ............358

همانند - در طی روزهای کوتاه پا�ز، سرالد رویشی جوانه ها به سرالد زایشی تبدیل می شود. (1

برخالف - در پی شکستن شب با یک جرقۀ نوری، میزان گل دهی گیاه افزایش می یابد. (2

همانند - در پی هجوم عوامل ویروسی به گیاه، میزان دو نوع تنظیم کنندۀ رشد در گیاه افزایش می یابد. (3

برخالف - بعد از مدت زمانی رشد رویشی، در طی رشد زایشی گل، میوه و دانه تولید می شود. (4

شکل زیر نمی تواند مربوط به ............ در ............ باشد.359

تقسیم گردۀ نارس - نوعی گیاه نهان دانه (1

تقسیم یاختۀ بافت خورش - تخمک نوعی گیاه گلدار (2

رشد یاختۀ رویشی - لولۀ گردۀ نوعی گیاه گلدار (3

تقسیم یاختۀ دیپلوئید - کیسۀ گردۀ گیاه نهان دانه (4

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟360

"در همۀ گیاهانی که در دانۀ تازه تشکیل شدۀ آن ها، برگ رویانی بین آندوسپرم و سایر بخش های رویان قرار گرفته است ............"

در تولید دانۀ گرده رسیده برخالف تخم زا، تقسیم سیتوپالسم به صورت مساوی رخ می دهد. (1

هر یاخته ای که در لقاح شرکت می کند، الزامًا در هر هستۀ خود یک مجموعۀ کروموزومی دارد. (2

رویش دانۀ آن ها برخالف دانۀ گیاه نخود از نوع رویش زیرزمینی است. (3

بخشی از دانه که مانع رشد سریع رویان می شود، محتوای ژنتیکی یکسانی با یاخته های بافت خورش دارد. (4
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کدام گزینه، عبارت زیر را به طور نادرست تکمیل می کند؟361

"هر نوع از ترکیبات تنظیم کنندۀ رشد گیاهی که ............، به طور حتم می تواند در ............"

در تحریک رویش دانه ها نقش دارد - افزایش بارگیری و باربرداری آبکشی مؤثر باشد. (1

در رشد میوه های بدون دانه کاربرد دارد - درشت کردن میوه ها مؤثر باشد. (2

در خم شدن ساقه به سمت نور نقش دارد - یاخته های همۀ جوانه های گیاهان نهان دانه تولید شود. (3

در تکثیر غیرجنسی قلمه زدن کاربرد دارد - عبور برخی یاخته ها از نقاط وارسی چرخۀ یاخته ای مؤثر باشد. (4

گیاه ............ می تواند ............362

توت فرنگی همانند زنبق - ساقۀ تخصص یافته اش به طور افقی در زیر خاک رشد کند. (1

پیاز خوراکی برخالف گیاه الله - توسط ساقۀ کوتاه و تکمه مانند تکثیر شود. (2

نرگس همانند پیاز خوراکی - دارای ساقۀ زیرزمینی کوتاه باشد. (3

شلغم برخالف سیب زمینی - دارای نوعی دیسه برای تأمین مواد غذایی برای تشکیل پایه های جدید باشد. (4

کدام گزینه در مورد انواع پاسخ های گیاهان به شرایط محیطی درست است؟363

کاسیا، با تولید ماده ای مانع از حملۀ مورچه ها می شوند. زنبورها برای گرده افشانی گرده های آ (1

در پاسخ به زخم هر ترکیب ترشح شده در بعضی گیاهان پس از سخت شدن، سنگواره های گیاهی را ایجاد می کند. (2

تعدادی از گونه های گیاهی به واسطۀ ترکیبات سیانیددار آخرین مرحلۀ زنجیرۀ انتقال الكترون تیالکوئید را متوقف می کنند. (3

برخورد حشره با برگ های کرک دار و بسته شدن آن برای تأمین نیتروژن موردنیاز گیاه گوشت خوار انجام می شود. (4

در رابطه با نوعی هورمون گیاهی که برای تکثیر رویشی گیاهان با استفاده از قلمه به کار می رود، می توان گفت ............364

فقط سبب درشت  شدن میوه های بدون دانه می شود. (1

همواره توسط یاخته هایی تولید می شود که در دیوارۀ خود کوتین دارند. (2

با تغ�ر فعالیت پروتئین های برخی یاخته های هدف، سبب تقسیم میتوز آن ها شوند. (3

نسبت باالی این هورمون در تولید آنزیم های تجزیه کنندۀ دیوارۀ سلولی گیاهی نقش دارند. (4

چند مورد از عبارت های زیر نادرست است؟365

الف- ذخیره نشاسته در نشادیسۀ یاخته های غدۀ سیب زمینی، علت تورم ساقۀ زیرزمینی آن است.

ب- در پیاز همانند ساقۀ رونده، مشاهده فتوسنتز ممکن نیست.

ج- در روش کشت بافت قطعًا باید از یاخته های دارای قابلیت تقسیم میتوز استفاده کرد.

د- تبدیل کال به ساقه های گیاهانی که ازنظر ژنی یکسان هستند، می تواند تحت تأثیر برخی هورمون های گیاهی صورت بگیرد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3
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چند مورد عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟366

"هورمون گیاهی ای که در ............ دارد، ممکن نیست ............"

الف) جلوگیری از رشد جوانه های جانبی نقش - در بافت های آسیب دیده گیاهی تولید شود.

ب) تمایز کال به بافت های مختلف در محیط کشت سترون دخالت - در تکثیر رویشی گیاهان با استفاده از قلمه به کار رود.

ج) به تأخیر افتادن فرآیند پیری در اندام های هوایی گیاه نقش - نقش بازدارندگی رشد جوانه های جانبی را داشته باشد.

د) حفظ آب گیاه با بستن روزنه ها دخالت - از رشد دانه رست در شرایط خشکی جلوگیری کند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

در فرآیند ریزش برگ، افزایش نسبت هورمون اتیلن به اکسین ............367

مستقیمًا سبب تشکیل الیۀ محافظتی در سمت شاخه می شود. (1

باعث افزایش اندازۀ یاخته ها در الیۀ جداکننده نسبت به سایر نقاط اطراف می شود. (2

تولید آنزیم هایی نظیر آنزیم تجزیه کنندۀ پکتین را به دنبال دارد. (3

در ابتدا باعث بروز یکی از تغ�رات دیواره می شود که در جلوگیری از ورود عوامل بیماری زا نقش دارد. (4

کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟368

"نوعی از ترکیبات تنظیم کنندۀ رشد گیاهی که باعث ............ می شود، برای ............ مورد استفاده قرار می گیرد."

خفتگی دانه ها و جوانه ها - درشت کردن بعضی میوه ها (1

طویل شدن ساقه و جوانه زنی - تولید میوه های بدون دانه (2

شادابی شاخه های گل - تشکیل ساقه از سلول های تمایزیافته (3

حفظ تعادل آب در گیاهان تحت تنش خشکی - افزایش مدت نگهداری میوه ها (4

چند مورد عبارت زیر را به طور نادرست تکمیل می کند؟369

"هورمون گیاهی که ............ همانند هورمونی که ............ و برخالف هورمون ............"

الف) باعث تشکیل الیۀ ریشه زا می شود - نقش هورمون جوانی را دارد - مؤثر در بسته شدن روزنه ها، همواره موجب تحریک رشد

گیاه می شوند.

ب) توسط میوه های رسیده تولید می شود - در تکثیر رویشی قلمه زدن استفاده می شود - ساقه زایی، در فرآیند ریزش برگ در

گیاهان نقش دارد.

ج) محرک تقسیم سلولی است - توسط قارچ آلوده کنندۀ دانه رست برنج تولید می شود - مهار کنندۀ رویش دانه، در چیرگی رأسی

نقش ندارد.

د) در رشد طولی ساقه نقش دارد - در چیرگی رأسی گیاهان نقش دارد - کاهش دهندۀ میزان تعرق در خشکی، بر فعالیت

پروتئین های سلول اثر دارد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3
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بسیاری از ............370

گیاهان کشاورزی و درختان میوه، به کمک حشرات گرده افشانی می شوند. (1

گیاهان چندساله، می توانند هرساله گل، دانه و میوه تولید کنند. (2

میوه ها، به پیکر جانوران می چسبند و با آن ها جابه جا می شوند. (3

گرده افشان ها، در شب تغذیه می کنند. (4

در رابطه با پاسخ گیاهان به محیط خود، نمی توان گفت ............371

گلبرگ گل هایی که توسط خفاش ها گرده افشانی می شوند، سفیدرنگ بوده و در هنگام شب بازند. (1

گروهی از یاخته های روپوستی برگ تله مانند گیاه گوشت خوار، با تولید پیام هایی سبب بسته شدن برگ می شوند. (2

در اثر حمله قارچ جیبرال به گیاه برنج، میزان تولید نوعی هورمون گازی شکل در گیاه افزایش می یابد. (3

هر مادۀ شیمیایی که طی دفاع شیمیایی توسط گیاه تولید می شود، باعث مرگ یا بیماری گیاه خواران می شود. (4

در رابطه با هر نوع گیاه نهان دانه ای که در سال دوم با تولید گل و دانه رشد زایشی انجام می دهد، چند مورد نادرست است؟372

الف) به کمک مواد ذخیره شده در ریشه، فقط در سال دوم ساقۀ گل دهنده تولید می کند.

ب) همانند گیاهان یک ساله در سال اول قدرت تشکیل رویان درون  دانه را ندارد.

ج) همانند گیاه گندم، فقط در سال اول عمر خود، رشد رویشی دارند.

د) دانۀ آن ها برای رویش به آب، اکسیژن و دمای مناسب نیاز دارد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

نمی توان گفت ............373

در تشکیل میوۀ سیب برخالف هلو، تخمدان نقش اصلی را ندارد. (1

در تشکیل پرتقال های بدون دانه برخالف تشکیل موزهای با دانه های نارس، لقاح درون کیسۀ رویانی انجام نمی گیرد. (2

گرده افشانی بسیاری از گیاهان، مشابه شيوۀ گرده افشانی دانۀ گرده در درخت بلوط است. (3

میوه ها در پراکنش دانه ها همانند حفظ آن ها نقش دارند. (4

باتوجه به شکل زیر چند مورد صحیح است؟374

الف) در سلول (الف) برخالف (ب) کراسینگ اور رخ نمی دهد.

ب) سلول (الف) همانند سلول (ب) حاصل میتوز است.

ج) سلول (ب) ماده ژنتیک کمتر و سیتوپالسم بیشتر از سلول (الف) دارد.

د) سلول (ب) برخالف سلول (الف) هیچ گاه دارای قدرت میتوز نبوده است.

1 (1

2 (2

3 (3

4 (4
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کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟375

"نوعی از ترکیبات تنظیم کنندۀ رشد گیاهی که ............ می کند، باعث ............ می شود."

فرآیندهای مربوط به مراحل انتهایی نمو گیاه را کنترل - تشکیل ساقه از سلول های تمایز نیافته (1

تعادل آب را در گیاهان تحت تنش خشکی تنظیم - خفتگی دانه ها و جوانه ها (2

تقسیم سلولی را تحریک - کاهش مدت نگهداری میوه ها (3

از جوانه زنی دانه ها جلوگیری - تولید میوه های بدون  دانه (4

در گیاه دارای ............ قطعًا ............376

توانایی تشکیل گل و دولپه - بافت غذایی دانه قبل از لقاح به وجود آمده است. (1

دانۀ بالغ با اندوختۀ غذایی دوالد - رویش زیرزمینی دانه مشاهده خواهد شد. (2

توانایی تولید گامت های نر غیرمتحرک - لولۀ گرده به درون بافت کالله و خامه در همان گیاه نفوذ می کند. (3

دانه های تک لپه - در بافت ذخیره کنندۀ مواد غذایی دانهبیش از دو مجموعۀ کروموزومی وجود دارد. (4

چند مورد از عبارت های زیر نادرست است؟377

الف) همۀ گیاهان، با تولید ترکیبات سیانیددار از خود در برابر گیاه خواران دفاع می کنند.

ب) آلکالوئیدها، ترکیبات دفاعی هستند که موجب توقف تنفس یاخته ای در گیاه خواران می شوند.

کاسیا، گل ها مواد شیمیایی منتشر می کنند که زنبورها را فراری می دهد. ج) هنگام گرده افشانی درخت آ

د) گیاهان، به دلیل سازوکارهای مختلفی که دارند خود را در برابر انواع ترکیبات سمی محافظت می کنند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

می توان گفت هر ............378

گل تشکیل شده در یک گیاه، می تواند به میوه تبدیل شود. (1

میوۀ کاذب همانند میوۀ حقیقی از تغ�ر بخشی از گل ایجاد می شود. (2

گیاهی که در دانۀ خود، دولپه دارد، دارای کامبیوم آوندساز است. (3

گیاهی که در دانۀ خود، یک لپه دارد، رویش زیرزمینی دارد. (4

در گیاهان یک ساله همانند ............ ممكن است ............379

همۀ گیاهان دوساله - مواد ذخیره شده در ساقه برای تشکیل گل مصرف شود. (1

گیاهان چندسالۀ گل دار - پس از مدتی از رشد رویشی، گل دهند. (2

بعضی گیاهان دوساله - از بین رفتن گیاه پس از تولید دانه و گل مشاهده شود. (3

همۀ گیاهان چندساله - یاخته های سرالد پسین در ساقه و ریشه فعالیت کنند. (4
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کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟380

"یاخته های حاصل از تقسیم ............ می توانند ............"

میوز یک یاختۀ بافت خورش در گیاه زنبق همگی - در ایجاد یاخته ای دارای دو هسته، نقش داشته باشند. (1

رشتمان یاختۀ زایشی موجود در لولۀ گردۀ لوبیا - با دو نوع یاختۀ مختلف در کیسۀ رویانی لقاح یابند. (2

کاستمان یاخته های درون کیسۀ گرده در ذرت - با انجام یک میتوز دانۀ گرده رسیده را به وجود آورند. (3

میتوز یاختۀ بزرگ تر حاصل از تقسیم تخم دیپلوئید در نخود - بخش اندکی از دانۀ تازه تشکیل شده باشند. (4

در گیاهان، هورمونی که می تواند برای ............ استفاده شود، همانند هر هورمون مؤثر در ............ توانایی ............ را دارد.381

ایجاد و حفظ اندام ها - تغ�ر فشار اسمزی یاخته های نگهبان روزنه - جلوگیری از رشد (1

ساخت سموم کشاورزی - کاهش ذخایر غذایی آندوسپرم - تحریک ریشه زایی در قلمه (2

طویل شدن دانه رست - تشکیل الیۀ جداکننده در قاعدۀ دمبرگ - رشد میوه های بدون دانه (3

کاهش رشد جوانۀ جانبی - کاهش رشد دانه ها در شرایط نامساعد - فعال کردن آنزیم های تجزیه کنندۀ دیواره (4

باتوجه به شکل های زیر، کدام گزینه، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟382

"شكل ............ می تواند مربوط به گیاهی باشد که ............"

الف - در گل های دوجنسی خود، فقط در محل تخمدان تقسیم نامساوی سیتوپالسم (1

صورت می گیرد.

ب - در هنگام تولید سلول های جنسی در آن، ممکن است تترادها در استوای سلول (2

مشاهده شوند.

الف - هر سلول زندۀ تولیدشده توسط کامبيوم آوندساز ساقه، فاقد کروموزوم درون (3

هستۀ خود هستند.

ب - برای تولید اندام تخصص یافته برای تولیدمثل جنسی، میزان زیادی انرژی (4

زیستی مصرف می کنند.

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟383

"در دانۀ لوبیا، بخش اعظم فضای درون دانه، ممکن نیست   ، ............"

یاخته های آن ازنظر محتوای مادۀ ژنتیکی با یاخته های پوستۀ دانه تفاوت داشته باشد. (1

دارای سه مجموعۀ کروموزومی در هستۀ یاخته های زنده خود باشد. (2

دارای مواد غذایی ذخیره شده بوده و بعد از لقاح تشکیل شده باشد. (3

از تقسیم سلول های حاصل از تخم اصلی موجود در تخمدان پدید آمده باشد. (4
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کدام مورد درست است؟384

اندوختۀ غذایی شلغم مانند سیب زمینی در نوعی ساقه ذخیره می شود. (1

در هر گیاهی که توسط ساقۀ زیرزمینی تکثیر می شود اندوختۀ غذایی در ساقه ذخیره می شود. (2

نرگس برخالف زنبق گیاهی یک ساله است. (3

در گیاه زنبق ریشه های گیاه از نقاط مختلف ساقۀ زیرزمینی خارج می شوند. (4

در فرآیندهای دفاعی گیاهان برای مقابله با ............ قطعًا ............385

جانوران گیاه خوار - ترکیباتی نقش دارند که در دستگاه گوارش جانور فعال می شوند. (1

عوامل بیماری زا - آنزیم( هایی) در ساخت عوامل مربوط به دفاع شیمیایی نقش دارند. (2

عوامل بیماری زا - سدی فیزیکی مانع از ورود این عوامل می شود. (3

جانوران گیاه خوار - تنظیم کننده های رشد نقش مستقیم دارند. (4

در رابطه با سلول هایی که به طور مستقیم دربرگیرندۀ کیسۀ رویانی یک تخمک تازه بارور شده در گیاه زیتون هستند، کدام گزینه386

قطعًا صحیح است؟

در شرایطی می تواند ساختارهایی با چهار کروماتید ایجاد کند. (1

این سلول ها درنهایت به پوستۀ دانه تبدیل می شوند. (2

محصول تقسیم میتوز سلول تخم ضمیمه است. (3

می تواند ژن های مشابهی با سلول تخم اصلی داشته باشد. (4

در گیاهان نهان دانه ای که ............ ممکن نیست ............387

مغز ریشه در آن ها دیده می شود - ذخیرۀ غذایی دانه بعد از لقاح تشکیل شود. (1

آندوسپرم به عنوان بافت ذخیرۀ دانه باقی می ماند - دو نوع سرالد پسین مشاهده شود. (2

توسط نوعی ساقۀ زیرزمینی تکثیر می شوند - دانه با قابلیت رویش روزمینی وجود داشته باشد. (3

لپه(ها) در مدت کوتاهی از حیات خود، قدرت فتوسنتز دارند - بیشترین حجم دانه درنهایت از لپه(ها) تشکیل شده باشد. (4

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟388

"نوعی از ترکیبات تنظیم کنندۀ رشد گیاهی که ............ می کند، باعث ............ می شود."

فرآیندهای مربوط به ریزش برگ درختان را کنترل - تشکیل ساقه از یاخته های تمایزنیافته (1

در زمان رسیدن میوه ها، مقدار آن افزایش پیدا - عدم رویش دانه ها و جوانه ها (2

یاختۀ آلوده به ویروس آن را تولید - راه اندازی مرگ برنامه ریزی شدۀ یاختۀ آلوده (3

از جوانه زنی دانه ها جلوگیری - تولید میوه های بدون دانه (4
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در بیشترین گونه های گیاهی زمین، همواره ............389

وجود هر دو حلقه زایشی در یک گل برای آمیزش گامت ها با تخم زا، الزامی است. (1

تولیدمثل جنسی سریع تر از تولیدمثل غیرجنسی انجام می گیرد. (2

یاخته با یاخته های حاصل از ميوز، توانایی انجام تقسیم میتوز را دارند. (3

دانه های گردۀ نارس پس از خروج از کیسۀ گرده رسیده می شوند. (4

کدام گزینه نادرست است؟390

هر جوانه در سطح غدۀ گیاه سیب زمینی همانند هر پیاز کوچک در گیاه الله، خاستگاه یک گیاه جدید است. (1

در گیاه سیب زمینی همانند درخت آلبالو، به کمک بخش های رویشی زیرزمینی، تولیدمثل غیرجنسی انجام می شود. (2

در گل قاصد همانند گل های درخت بلوط، وجود رنگ های درخشان و شیره به گرده افشانی بهتر آن ها کمک می کند. (3

در گیاه زنبق برخالف گیاه توت فرنگی، ساقۀ ویژه شده برای تولیدمثل غیرجنسی، به طور افقی در زیر خاک رشد می کند. (4

باتوجه به شکل زیر، کدام گزینه صحیح است؟391

تعداد کروموزوم ها در یاخته های بخش "ب" و "ج" مشابه است. (1

جیبرلین در یاخته های تشکیل دهندۀ بخش "الف" دارای گیرنده است. (2

آنزیم آمیالز موجب شکسته شدن مولکول های غذایی در بخش های "الف" و "ج" می شود. (3

نوعی محرک رشد از یاخته های بخش "ج" آزاد می شود که دارای اثری مخالف با هورمون آبسیزیک اسید (4

است.

باتوجه به شکل زیر، کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟392

"بخشی که با شمارۀ ............ نشان داده شده است، در نهان دانگان، ............"

۱ - معموًال به رنگ های متفاوت دیده می شود. (1

۲ - ممکن است از تعدادی برچه ساخته شده باشد. (2

۳ - می تواند روی بخش کوچک و برآمده قرار گرفته باشد. (3

۴ - می تواند در پی دو نوع تقسیم، دانۀ گردۀ رسیده واجد دو دیواره تولید کند. (4

چند مورد از مطالب زیر، درست است؟393

الف) در همۀ میوه های حقیقی، میوه از رشد تخمدان ایجاد شده است.

ب) در همۀ میوه های کاذب، میوه از رشد نهنج به وجود آمده است.

ج) بعضی میوه های بدون دانه، از لقاح یاختۀ تخم زا و زامه (اسپرم) به وجود آمده اند.

د) در بعضی میوه های دانه دار، فضای تخمدان با دیوارۀ برچه ها به طور کامل تقسیم شده است.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3
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هر هورمون گیاهی که ............ را ممکن می سازد، می تواند ............394

مقاومت گیاه در شرایط سخت - به طور مصنوعی و به کمک فرمول شیمیایی آن ها تولید شوند. (1

توقف رشد جوانه ها - توسط بافت های آسیب دیده تولید شود. (2

جذب آب و امالح برای قلمه ها - باعث رویش دانه های غالت شود. (3

میتوز و سیتوکینز یاخته های زنده با قابلیت تقسیم - باعث مقاومت گیاه و ریزش برگ های گیاه شود. (4

در همۀ گیاهانی که میوه ............ تولید می کنند، ............395

بدون دانه - لقاح بین گامت های نر و ماده صورت نمی گیرد. (1

کاذب - میوه از رشد هر چهار حلقۀ  گل، حاصل می شود. (2

بدون دانه - رویان قبل از تکمیل مراحل رشد و نمو از بین می رود. (3

حقیقی - از رشد تخمدان میوه تشکیل می شود. (4

با قطع جوانۀ رأسی در ساقۀ یک گیاه جوان، مقدار نوعی هورمون گیاهی در جوانه های جانبی، افزایش و نوعی دیگر کاهش396

می یابد. در یک گیاه دارای جوانۀ رأسی ساقه، نقش این دو هورمون به ترتیب کدام است؟

ریزش برگ - تأخیر در پیر شدن اندام های هوایی (1

ایجاد یاخته های جدید - تشکیل میوه های بدون دانه (2

رشد طولی یاخته ها - کاهش رشد گیاه در شرایط نامساعد (3

تحریک ریشه زایی - بستن روزنه های هوایی در شرایط خشکی (4

در گیاه زیتون به ترتیب از راست به چپ در هسته های یاخته های موجود در یک دانه گردۀ رسیده و یک کیسۀ رویانی قبل از397

انجام لقاح، درمجموع چند فام تن وجود دارد؟

184 - 46 (2 161 - 23 (1

161 - 46 (4 184 - 23 (3

گیاه گوجه فرنگی برای گل دهی سریع تر به ............398

شکستن شب بلند توسط نور مصنوعی وابسته نیست. (1

تبدیل سرالد رویشی به سرالد زایشی وابسته نیست. (2

طول روز و شب وابسته است. (3

برخالف بذر نوعی گندم، به یک دورۀ سرما وابسته است. (4
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چند مورد عبارت زیر را به نادرستی کامل می کند؟399

"هر ترکیب مؤثر در افزایش سد فیزیکی در گیاهان که ............"

الف) در دیوارۀ یاخته ای قرار می گیرد، توسط پروتوپالست تولید و ترشح شده است.

ب) در ارتباط با سامانۀ بافت پوششی است، مانع انجام تعرق ازطریق خود می شود.

ج) در پاسخ به زخم ترشح می شود، گاه می تواند سبب به دام افتادن حشرات شود.

د) از یاخته هایی ترشح می شوند که در برخی گیاهان اتمسفر مرطوبی در اطراف روزنه ها ایجاد می کنند، حرکت حشرات را گاه

غیرممکن می کنند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

در نوعی گیاه، پس از انجام لقاح درون دانۀ تازه تشکیل شده، سلول هایی با دو نوع عدد کروموزمی متفاوت مشاهده می شود. در400

این گیاه قطعًا ............

لپه(ها) در تأمین و ذخیرۀ مواد غذایی الزم برای رشد رویان گیاه نقش دارند. (1

با رخ دادن نخستین تقسیم سلولی تخم اصلی، دو سلول با اندازه های متفاوت تشکیل می شوند. (2

پوستۀ تخمک به پوستۀ سخت دانه تبدیل می شود که با محروم کردن رویان از آب و اکسیژن مانع رشد سریع آن می شود. (3

تغذیۀ سلول تخم اصلی تازه تشکیل شده بر عهدۀ نوعی ساختار است که هنگام رویش دانه همراه با ساقه از خاک خارج (4

نمی شود.
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گزینه 4 1

در ریشۀ گیاه دولپه، آوندها در استوانۀ آوندی سازماندهی شده اند.

بررسی سایر گزینه ها:

کنه ای در سامانۀ بافت آوندی و زمینه ای وجود دارند؛ بنابراین در ساقۀ گیاه تک لپه با اینکه مغز دیده گزینۀ "۱": یاخته های نرم آ

کنه ای وجود دارند. نمی شود، ولی یاخته های نرم آ

گزینۀ "۲": هم در ریشۀ گیاه دولپه و هم در ساقۀ گیاه تک لپه مغز دیده نمی شود.

گزینۀ "٣": دسته های آوندی در ساقۀ گیاه دولپه نسبت به ساقۀ گیاه تک لپه، فاصلۀ بیشتری از روپوست دارند.

گزینه 4 2

یاخته های سرد نخستین ساقه، توسط برگ محافظت می شوند اما یاخته های سرالد نخستین در ریشه، توسط کالهک محافظت

می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": یاخته های سرالد نخستین ساقه در نوک ساقه قرار دارند، درحالی که یاخته های سرالد نخستین در ریشه، در نزدیک نوک

ریشه هستند، (نه نوک ریشه!)

گزینۀ "۲": سرالدهای نخستین ساقه، عمدتًا در جوانه ها قرار دارند. جوانه ها مجموعه ای از یاخته های سرالدی و برگ های جوان

هستند.

گزینۀ "٣": بیشتر حجم باخته در یاخته های سرالدی، توسط هستۀ درشت پر شده است و فقط حجم کوچکی از آن را سیتوپالسم

تشکیل می دهد.
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گزینه 4 3

استوانۀ آوندی مطابق شکل زیر در ساقۀ تک لپه ای مشاهده نمی شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: در ساقۀ گیاهان تک لپه، دسته ای آوندی به طور نامنظم پراکنده شده اند.

گزینۀ2: بن الد (کامبیوم) آوندساز فقط در ساقۀ ریشۀ دولپه ای ها مشاهده می شود.

گزینۀ3: بن الد (کامبیوم) آوندساز به سمت خارج، آبکش پسین می سازد و آبکش نخستین به وسیلۀ سرالدهای نخستین

(مریستم های نخستین) ساخته می شود.

گزینه 4 4

کودهای شیمیایی، می توانند به سرعت، کمبود مواد معدنی خاک را جبران کنند. کودهای آلی چون به نیازهای جانداران شباهت

بیشتری دارند، استفاده بیش ازحد آن ها به گیاهان آسیب کمتری می زند. کودهای زیستی (بیولوژیک) معموًال به همراه کودهای

شیمیایی به خاک افزوده می شوند و معایب کودهای آلی و شیمیایی را ندارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": مصرف بیش از حد کودهای شیمیایی می تواند آسیب های زیادی به خاک و محیط زیست وارد و بافت خاک را تخریب

کند. ازطرفی، با شسته شدن توسط بارش ها، این مواد به آب ها وارد می شوند. حضور این مواد باعث رشد سریع باکتری ها،

جلبک ها و گیاهان آبزی می شود. افزایش این عوامل مانع نفوذ نور و اکسیژن کافی به آب می شود و می تواند باعث مرگ ومیر

جانوران آبزی شود.

گزینۀ "۲": کودهای آلی، شامل بقایای در حال تجزیه جانداران اند. این کودها مواد معدنی را به آهستگی آزاد می کنند. از معایب

کودهای آلی، احتمال آلودگی به عوامل بیماری زا است.

گزینۀ "٣": برای تشخیص اثرات عناصر بر رشد و نمو گیاهان از کود استفاده نمی شود. زیست شناسان برای تشخیص نیازهای

تغذیه ای گیاهان، آن ها را در محلول های مغذی رشد می دهند. این محلول ها، آب و عناصر مغذی محلول را به مقدار معین دارند.

از این شیوه برای تشخیص اثرات عناصر بر رشد و نمو گیاهان نیز استفاده می شود.

گزینه 2 5

فیبرها دیوارۀ چوبی دارند. چوبی شدن دیواره اغلب سبب مرگ پروتوپالست می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": آوند آبکش همانند نایدیس، دیوارۀ یاخته ای دارد.

گزینۀ "3": در عنصر آوندی برخالف یاخته های آوند آبکش، دیواره های عرضی از بین رفته است.

گزینۀ "۴": عنصر آوندی همانند نایدیس، یاخته های مرده ای اند که دیوارۀ چوبی شدۀ آن ها، به  جا مانده است.
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گزینه 3 6

محل تشکیل کامبیوم آوندساز، بین آوندهای چوب و آبکش نخستین و محل تشکیل کامبیوم چوب پنبه ساز در سامانۀ بافت زمینه ای

ساقه و ریشه است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": مغز ساقه در تک لپه ای ها دیده نمی شود.

گزینۀ "۲": مغز ریشه در دولپه ای ها دیده نمی شود.

گزینۀ "۴": كامبيوم آوندساز می تواند آوندهای چوبی و کامبیوم چوب پنبه ساز می تواند بافت چوب پنبه تولید کند که هر دو دارای

یاخته های مرده هستند.

گزینه 2 7

بررسی موارد:

الف- نادرست، پوستک در بخش های جوان و هوایی گیاه دیده می شود. (روپوست ریشۀ جوان، پوستک ندارد.)

ب- درست، بافت پوششی گیاه نهان دانه معموًال تک الیه است.

ج- درست، با توجه به شکل ۱۱ صفحۀ ۱۰۷ صحیح است.

د- نادرست، پریدرم در اندام های مسن گیاه دیده می شود.

گزینه 3 8

بسیاری از گیاهان دانه دار با قارچ ها و برخی از گیاهان با باکتری های تثبیت کنندۀ نیتروژن همزیستی دارند. در ساختار قارچ

ریشه ای، قارچ ها درون ریشه یا به صورت غالفی در سطح ریشه زندگی می کنند. غالف قارچی رشته های ظریفی به درون ریشه

می فرستد که تبادل مواد را با آن انجام می دهند. در هر دو حالت می توان رشته هایی از قارچ را در درون ریشۀ گیاه مشاهده کرد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": برخی از باکتری های تثبیت کنندۀ نیتروژن همچون سیانوباکتری ها قدرت انجام فتوسنتز و تثبیت نیتروژن را به صورت

همزمان دارند.

گزينۀ "2": گفتیم که برخی از گیاهان با باکتری های تثبیت کنندۀ نیتروژن، همزیستی دارند. این باکتری ها تنها نیتروژن گیاه را تأمین

می کنند و تأمین فسفر بر عهدۀ قارچ ریشه ای است.

گزينۀ "4": بسیاری از گیاهان دانه دار با قارچ ها همزیستی دارند. قارچ ها هیچ گاه قدرت انجام فتوسنتز را ندارند.

گزینه 2 9

موارد "الف" و "ج" صحیح است. بخش ۱، ۲ و ۳، به ترتیب دیوارۀ پسین، دیوارۀ نخستین و تیغۀ میانی است.

بررسی موارد:

الف) تیغۀ میانی حاوی پکتین است و می تواند دچار تغ�ر ژله ای شدن شود.

ب) دیوارۀ نخستین از رشته های سلولز در زمینه ای از پروتئین و پلی ساکاریدهای غیررشته ای تشکیل شده است.

ج) در محل الن می تواند دیوارۀ نخستین و تیغۀ میانی وجود داشته باشد.

د) دقت کنید که پس از تشکیل دیوارۀ پسین رشد یاختۀ گیاهی متوقف می شود.
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گزینه 3 10

منشأ هر سه سامانۀ بافتی پیکر گیاه، یاخته های سرالدی (مریستمی) هستند. این یاخته ها دائمًا تقسیم می شوند و به طور فشرده

کنار هم قرار می گیرند. هستۀ درشت آن ها که در مرکز یاخته قرار دارد، بیشتر حجم یاخته را به خود اختصاص داده است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": در مورد همۀ یاخته های سامانۀ بافت پوششی صادق نیست. یاخته های نگهبان روزنه فتوسنتز می کنند.

گزینۀ "۲": روپوست ریشه، پوستک ندارد.

گزینۀ "۴": یاخته های سطح بیرونی کالهک به طور مداوم می ریزند و با یاخته های جدید، جانشین می شوند. کالهک، سرالد نوک

ریشه را در برابر آسیب های محیطی، حفظ می کند.

گزینه 2 11

محصول باکتری های نیترات ساز، نیترات است که پس از جذب توسط ریشه به آمونیوم تبدیل می شود، درحالی که محصول

باکتری های تثبیت کنندۀ نیتروژن و باکتری های آمونیاک ساز، آمونیوم است که پس از جذب تغ�ر نمی کند.

گزینه 1 12

شکل در ارتباط با یاخته های سرالدی است که یاخته های موردنیاز برای ساختن سامانه های بافتی را تولید می کنند.

گزینه 3 13

تراکم دسته های آوندی در مجاورت روپوست ساقۀ تک لپه ای ها، بیشتر از بخش هایی است که از روپوست دورتر هستند. باتوجه به

اینکه در نزدیکی روپوست، تراکم دسته های آوندی بیشتر است، میزان ترابری شیرۀ خام و شیرۀ پرورده نیز بیشتر است.

بررسی سایر گزینه ها:

۱) مغز ساقه نمی تواند در مجاورت یاخته های نگهبان روزنه قرار گیرد.

۲) پوست در برش عرضی ریشۀ گیاهان علفی دولپه، ضخیم تر از گیاهان تک لپه است.

۴) باتوجه به شکل، در مرکز استوانۀ آوندی، آوندهای چوبی قطورتر نسبت به حاشیۀ استوانۀ آوندی وجود دارند.
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گزینه 2 14

باتوجه به کتاب درسی، شکل های "الف" تا "د" به ترتیب نشان دهندۀ: یاختۀ کالنشیمی، اسکلرئيد، یاختۀ پارانشیمی و یاخته های

نگهبان روزنه هستند.

بررسی گزینه ها:

۱) کالنشیم و اسکلرئيد همانند هر یاختۀ دیگر گیاه الن دارند. کالنشیم دیوارۀ نخستین ضخیم و پارانشیم دیوارۀ نخستین نازک

دارد.

۲) بافت اسکلرانشیم دیواره پسین چوبی شده دارد و همانند کالنشیم در استحکام گیاه نقش دارد.

۳) کالنشیم مانع رشد اندام ها نمی شود.

۴) همۀ یاخته های زنده قابلیت تولید انرژی (ATP) را دارند.

گزینه 4 15

برگ بعضی گیاهان بخش های غیرسبز دارند. دیده می شود که کاهش نور در چنین گیاهانی، سبب افزایش مساحت بخش های

سبز می شود؛ پس بر میزان سبزدیسه ها افزوده می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: ترکیباتی که برای رنگ آمیزی الیاف استفاده می شوند و یا شیرۀ سفیدرنگ شیرابه خاصیت آنتی اکسیدانی ندارند. در ضمن

اشاره شده است ترکیبات رنگی در کریچه و رنگ دیسه، آنتی اکسیدانی هستند.

گزینۀ2: سبزدیسه ها به مقدار فراوانی سبزینه دارند. در این دیسه ها عالوه  بر سبزینه، کاروتنوئید هم وجود دارد.

گزینۀ3: گوجه فرنگی در ابتدا سبزرنگ است و با گذشت زمان رنگ آن تغ�ر می کند.

گزینه 2 16

همان طور که در مسیر عرض غشایی در شکل کتاب زیست شناسی (1) می بینید، آب پس از خروج از غشاء یاخته به دیوارۀ یاخته ای

و سپس به یاخته وارد می شود.

انتقال عرض غشایی شامل جابه جایی مواد از عرض غشای یاخته است.

در مسیر آپوپالستی، حرکت مواد محلول از فضاهای بین یاخته ای و نیز دیوارۀ یاخته ای انجام می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "1": در مسیر عرض غشایی و سیمپالستی، آب از یک یاخته به یاختۀ بعدی منتقل می شود.

گزینۀ "3": در همۀ مسیرهای فوق حرکت آب از پتانسیل بیشتر به سمت پتانسیل کمتر است.

گزینۀ "4": انتقال سیمپالستی حرکت مواد از پروتوپالست یک یاخته به یاختۀ مجاور، از راه پالسمودسم ها است.

گزینه 4 17

کنه  ای و به سمت بیرون، یاخته هایی را می سازد که دیوارۀ آن ها به تدریج بن الد چوب پنبه ساز، به سمت درون، یاخته های نرم  آ

چوب پنبه ای می شود و در نتیجه، بافتی به نام بافت چوب پنبه را تشکیل می دهند؛ طبق شکل کتاب زیست شناسی 1، بن الد آوندساز

در سمت درونی بن الد چوب پنبه ساز قرار دارد.

طبق شكل ۲۲ کتاب زیست شناسی 1، عدسک از فاصله گرفتن یاخته های چوب پنبه ای شده از یکدیگر تشکیل می شود و در تشکیل

کنه  ای و بن الد چوب پنبه ساز مستقیمًا نقش ندارند. آن یاخته های نرم  آ

کنه  ای، دیوارۀ نخستین نازک و چوبی نشده دارند و فاقد دیوارۀ پسین هستند. (تأ�د گزینۀ "1") این یاخته ها یاخته های نرم  آ

کنه  ای تقسیم می شوند و آن را ترمیم نسبت به آب نفوذپذیر هستند. (تأ�د گزینۀ "3") وقتی گیاه زخمی می شود، یاخته های نرم  آ

می کنند. (تأ�د گزینۀ "2")
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گزینه 3 18

در مسیر سیمپالستی، مواد از راه پالسمودسم، از پروتوپالست یک یاخته به یاختۀ دیگر حرکت می کنند. یاخته های آوند چوبی

مرده و فاقد پروتوپالست هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": در مسیر سیمپالستی آب و بسیاری از مواد محلول می توانند از فضای پالسمودسم به یاخته های دیگر منتقل شوند.

گزینۀ "۲": همان طور که در شکل کتاب درسی می بینید، در مسیر عرض غشایی و سیمپالستی، امکان حرکت مواد از میان یاخته

وجود دارد. در حرکت عرض غشایی مواد می توانند از دیوارۀ یاخته نیز عبور کنند.

گزینۀ "۴": در ریشۀ بعضی گیاهان یاخته های ویژه ای در درون  پوست وجود دارد که فاقد نوار کاسپاری هستند و امکان حرکت

مواد در انواع مسیرها در آن ها وجود دارد.

گزینه 4 19

منظور، قارچ ریشه ای است که در حدود ۹۰ درصد گیاهان دانه دار می توانند در این همزیستی مشاهده شوند. در قارچ ریشه ای،

قارچ مواد آلی را از ریشۀ گیاه می گیرد و برای گیاه، مواد معدنی و به خصوص فسفات فراهم می کند. گیاه نیاز خود و قارچ را به

مواد آلی، تأمین می کند.  یکی از مهم ترین موادی است که گیاهان از هوا جذب می کنند. مقداری از کربن دی اکسید با

حل شدن در آب، به صورت یونی در می آید که می تواند توسط ریشه یا برگ جذب شود. کربن، اساس مواد آلی است. پروتئین ها و

مولکول های وراثتی از مواد آلی هستند که در ساختار خود، عنصر فسفر دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": همۀ یاخته های گیاهی فتوسنتز نمی کنند.

گزینۀ "۲": هم گیاه و هم قارچ در طی تنفس یاخته ای،  تولید می کنند.

گزینۀ "3": قارچ ها درون ریشه یا به صورت غالفی در سطح ریشه زندگی می کنند.

CO۲

CO۲

گزینه 3 20

شکل، مربوط به ریشه گیاه دو لپه ای است. موارد مشخص شده در شکل عبارت اند از:

A: چوب نخستین/ B: آبکش نخستین/ C: كامبيوم (بن الد) آوندساز است.

در آوند آبکش، یاخته های آبکشی، فاقد هسته و لیگنین هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": مقدار بافت آوند چوبی ای که بن الد آوندساز می سازد، به مراتب بیشتر از بافت آوند آبکشی است.

گزینۀ "۲": در ساقۀ گیاه دولپه ای، دستجات آوندی منظم و روی یک حلقه قرار دارند.

گزینۀ "۴": در اثر فعالیت کامبیوم آوندساز، چوب نخستین (A) به مرکز ریشه نزدیک تر و آبکش نخستین (B) از مرکز ریشه دورتر

می شود.
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گزینه 2 21

بررسی همۀ گزینه ها:

گزینۀ "1": تقسیم سیتوپالسم در سلول های گیاهی بدون تشکیل حلقۀ انقباضی انجام می شود. به منظور تقسیم سیتوپالسم، در این

یاخته ها یک صفحۀ یاخته ای در محل تشکیل دیوارۀ جدید ایجاد می شود؛ این صفحۀ یاخته ای در اثر تجمع ریزکیسه های دستگاه

گلژی و به هم پیوستن آن ها تشکیل می گردد. در واقع پیش سازهای تیغۀ میانی و دیوارۀ یاخته ای، این ریزکیسه ها محسوب

می شوند.

گزینۀ "2": در یک بافت گیاهی دارای رشد پسین، جدیدترین بخش دیوارۀ یاخته ای همان دیوارۀ پسین می باشد و بخش پکتینی

اتصال دهندۀ دو یاختۀ گیاهی، تیغۀ میانی محسوب می شود. قبل از تشکیل دیوارۀ نخستین در یاختۀ گیاهی، تیغۀ میانی در

تماس با غشای یاخته ای قرار دارد و دیوارۀ پسین نیز چون جدیدترین بخش دیوارۀ سلولی است هم می تواند در تماس با غشای

یاخته ای باشند.

گزینۀ "3": در گیاهان در یاخته های دیواره دار زنده، دیوارۀ کنترل تبادل مواد را بین دو یاخته ممکن می سازند اما توجه کنید که

دیوارۀ پسین موجب توقف رشد یاخته می شوند و تیغۀ میانی نیز در حفظ شکل یاخته و استحکام بخشی به آن مؤثر است.

گزینۀ "4": حفظ هم ایستایی یاخته موجب ادامۀ حیات آن می شود. یاخته با تنظیم فشار اسمزی خود باعث حفظ هومئوستازی

می گردد. در صورت قرارگیری سلول گیاهی در محلول آب مقطر، یاختۀ گیاهی دچار تورژسانس می شود. با ورود آب به درون یاخته

حجم کریچه افزایش می یابد و در نتیجه پروتوپالست به دیواره می چسبد و به آن فشار وارد می کند. دیوارۀ سلولی تا حدودی

کشیده می شود اما پاره نمی شود. توجه کنید که دیوارۀ پسین و تیغۀ میانی هر دو جزئی از دیوارۀ سلولی محسوب می شوند.

گزینه 1 22

شمارۀ ۱ مسیر سیمپالستی و شمارۀ ۲ مسیر آپوپالستی را نشان می دهد. سیمپالست به معنی پروتوپالست همراه با پالسمودسم ها

است. انتقال سیمپالستی حرکت مواد از پروتوپالست یک یاخته به یاختۀ مجاور، از راه پالسمودسم ها است. پروتوپالست در

آوندهای چوبی (۴) از بین رفته است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۲": در مسیر آپوپالستی مواد محلول در شیر خام از طریق دیوارۀ یاخته ای یا فضای بین یاخته ای عبور می کند.

گزینۀ "3": یاخته های روپوستی دیوارۀ پسین ضخیم ندارند.

گزینۀ "۴": آوند آبکش در استحکام گیاه نقش مهمی ندارد.

گزینه 4 23

همۀ سیانوباکتری ها، توانایی فتوسنتز (افزایش  محیط) را دارند و برخی از آن ها عالوه بر فتوسنتز، تثبیت نیتروژن (کاهش

نیتروژن جو) را نیز انجام می دهند.

سیانوباکتری های همزیست با گونرا، در خاک زندگی نمی کنند، بلکه در حفره های کوچک شاخه و دمبرگ گیاه قرار دارند.

O۲

گزینه 3 24

هیچ یک از موارد صحیح نیستند.

بررسی موارد:

الف) باکتری های تثبیت کنندۀ نیتروژن، به صورت آزاد در خاک یا همزیست با گیاهان زندگی می کنند.

ب) بخشی از نیتروژن تثبیت شده در خاک، حاصل عملکرد زیستی باکتری ها است.

ج) نیتروژن تثبیت شده در این باکتری ها به مقدار قابل توجهی دفع و یا پس از مرگ آن ها برای گیاهان قابل  دسترس می شود.
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گزینه 1 25

تنها عبارت "ج" صحیح است:

تعرق می تواند ازطریق روزنه های هوایی موجود در روپوست، پوستک تولیدشده توسط روپوست و عدسک های موجود در بافت

پوششی درختان انجام شود.

بررسی موارد نادرست:

الف) فقط در مورد روزنه های هوایی صادق است.

ب) در مورد عدسک ها صادق نیست.

د) فقط در مورد روزنه های هوایی صادق است.

گزینه 3 26

کنه صدق نمی کند. همه موارد در مورد بافت آوندی می تواند صدق کند. فقط مورد "د" درباره بافت سخت آ

بررسی موارد:

کنه ای به علت دیواره های چوبی ضخیم، سبب استحکام اندام گیاهی می شوند. دیواره الف) یاخته های گیاهی بافت سخت آ

آوندهای چوبی، به علت تشکیل ماده ای به نام لیگنین (چوب) چوبی شده است. پروتوپالست این یاخته ها لیگنین می سازد و آن را

به دیوارۀ یاخته ای اضافه می کند. لیگنین سبب استحکام بیشتر دیواره می شود به همین علت وجود درختانی با ارتفاع چند ده متر

و حتی چند صد متر ممکن شده است.

ب) آوندهای چوبی یاخته هایی مرده اند که دیوارۀ چوبی شدۀ آن ها، به  جا مانده است. لیگنین در دیوارۀ یاخته های آوند چوبی به

کنه ای دیواره پسین ضخیم و چوبی شده دارند. شکل های متفاوتی قرار می گیرد. یاخته های سخت آ

کنه ای ج) بعضی آوندهای چوبی از یاخته های دوکی شکل دراز به نام نایدیس (تراکئید) ساخته شده اند. دو نوع یاخته سخت آ

کنه ای اند. وجود دارد. اسکلرئيدها، یاخته های کوتاه و فیبرها، یاخته های دراز سخت آ

د) بعضی آوندهای چوبی، از به دنبال هم قرار گرفتن یاخته های کوتاهی به نام عنصر آوندی تشکیل می شوند. در این آوندها

کنه دیده نمی شود. دیوارۀ عرضی از بین رفته و لولۀ پیوسته ای تشکیل شده است. این ویژگی در یاخته های سخت آ

گزینه 2 27

موارد "الف و ج" صحیح هستند.

بررسی موارد:

الف: گیاهان آوندی دارای آوندهای چوبی و آبکش هستند. آوندهای چوبی در دیوارۀ خود لیگنین دارند.

ب: هر دو توانایی پروتئین سازی دارند.

ج: گیاه گونرا از طریق همزیستی با سیانوباکتری نیتروژن خود را تأمین می کند و گیاهان گوشت خوار از طریق شکار حشرات

نیتروژن موردنیاز خود را تأمین می کنند.

د: اغلب گیاهان توانایی فتوسنتز دارند. گیاهانی مانند گل جالیز و سس انگل هستند و توانایی فتوسنتز ندارند.
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گزینه 4 28

اصلی ترین یاخته های سامانۀ بافت آوندی، یاخته هایی اند که آوندها را می سازند. در ریشۀ گیاه علفی دولپه، آوندها در استوانۀ

آوندی سازماندهی شده اند، اما در ساقۀ گیاه علفی تک لپه، آوندها به صورت پراکنده مشاهده می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

کنه ای عالوه بر مغز، در سامانۀ بافت آوندی نیز وجود دارند؛ بنابراین در ساقۀ گیاه علفی تک لپه و ریشۀ گزینۀ "۱": یاخته های نرم آ

کنه ای یافت می شوند، زیرا در ساختار بافت آوندی مشاهده می شوند. گیاه علفی دولپه با اینکه مغز وجود ندارد، اما یاخته های نرم آ

گزینۀ "۲" در ریشۀ یک گیاه علفی دولپه، همانند ساقۀ یک گیاه علفی تک لپه مغز مشاهده نمی شود.

گزینۀ "3": دسته های آوندی در ساقۀ گیاه علفی دولپه نسبت به ساقۀ گیاه علفی تک لپه، فاصلۀ بیشتری از روپوست دارند.

گزینه 4 29

از بین بخش های دیواره، تیغۀ میانی تک الیه ای، دیوارۀ نخستین یک یا چندالیه ای و دیوارۀ پسین چندالیه ای است. در بسیاری از

یاخته های گیاهی به دلیل عدم شکل گیری دیوارۀ پسین، دیوارۀ نخستین در تماس با غشای پالسمایی است.

گزینه 2 30

شکل در ارتباط با یاخته های سرالدی است. یاخته های سرالدی (مریستمی) دائمًا تقسیم می شوند و به طور فشرده قرار می گیرند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": سرالد نخستین عالوه بر جوانه ها، در فاصلۀ بین دو گره در ساقه نیز وجود دارد.

گزینه های "۳" و "۴": یاخته های سرالدی (مریستمی)، یاخته های موردنیاز برای ساختن سامانه های بافتی را تولید می کنند، بنابراین

ساقه یا شاخۀ جداشده که حاوی یاخته های سرالدی است، می تواند به گیاه کامل تبدیل شود.

گزینه 4 31

در بخش شمارۀ (۱) بن الد (كامبیوم) چوب پنبه ساز و در بخش شمارۀ (۲) بن الد (كامبیوم) آوندساز دیده می شود.

۱) این عمل از وظایف بن الد آوندساز است. (نه بن الد چوب پنبه ساز)

۲) یاخته های بافت آوند آبکش زنده هستند و می توانند در فرآیند قندكافت (گلیکولیز) ATP را مصرف و سپس تولید کنند.

کنه ۳) بن الد چوب پنبه ساز به سمت بیرون یاخته هایی را می سازد که به تدریج چوب پنبه ای می شوند و به سمت درون  یاخته های نرم آ

ایجاد می کند.

۴) بن الد آوند ساز جزء پوست درخت نیستند و با جدا شدن پوست بن الد آوندساز نخستین قسمتی از گیاه است که در تماس با

محیط قرار می گیرد.
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گزینه 1 32

باکتری های آمونیاک ساز از مواد غیرمعدنی یا آلی برای تولید آمونیوم که یکی از فرم های نیتروژن موردنیاز گیاهان است، استفاده

می کنند. اگر این باکتری ها حضور نداشته باشند، باکتری های تثبیت کنندۀ نیتروژن از نیتروژن مولکولی  آمونیوم می سازند و

باکتری های نیترات ساز نیز از آمونیوم، نیترات می سازند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۲": بیشتر نیتروژن مورد استفادۀ گیاهان به صورت آمونیوم و نیترات جذب می شود، پس اگر آمونیوم و نیترات نیز حضور

نداشته باشند، جذب نیتروژن به مقدار کمتری ادامه می یابد.

گزینۀ "3": باکتری های تثبیت کنندۀ نیتروژن از نیتروژن مولکولی جو استفاده می کنند تا آمونیوم را بسازند. چون جانداران دیگری

نیز می توانند نیتروژن را تثبیت کنند، در عدم حضور این باکتری ها تثبیت نیتروژن متوقف نمی شود.

گزینۀ "۴": باکتری های نیترات ساز از آمونیوم که بار مثبت دارد، نیترات، یونی منفی را می سازند که در عدم حضور آن ها انتقال

آمونیوم به ساقه متوقف نمی شود.

(N )۲

گزینه 2 33

بررسی سایر موارد:

کنه یا کالنشیم! الف: چسب آ

ب: یاخته های موجود در آوند آبکش!

گزینه 1 34

پوست درخت مجموعه ای از الیه های بافتی است که از آوند آبکشی پسین شروع می شود و تا سطح اندام ادامه دارد، بنابراین

عدسک ها که بین یاخته های بافت چوب پنبه قرار دارند، جزئی از پوست درخت محسوب می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۲": عدسک ها فقط در اندام های مسن گیاهان دو لپه ای مثل ساقه های چوبی دیده می شوند.

گزینۀ "٣": در محل عدسک ها تنوع یاخته های تشکیل دهندۀ پیراپوست تغ�ر نمی کند و همچنان یاخته های چوب پنبه، بن الد چوب

کنه در محل عدسک دیده می شود.  پنبه  ساز و یاخته های نرم آ

گزینۀ "۴": عدسک در بین یاخته های بافت چوب پنبه قرار می گیرد که یاخته هایی مرده اند.

گزینه 1 35

تنها مورد (الف) عبارت را به درستی کامل می کند.

بررسی موارد:

الف: سامانۀ بافت پوششی عملکردی شبیه پوست در جانوران دارد که یاخته های آن در ریشه های جوان، دارای پروتوپالست اند.

پروتوپالست هم ارز یاخته در جانوران است.

ب: فیبرها، یاخته های مورد استفاده در تولید طناب و پارچه هستند و هم در سامانۀ بافت زمینه ای و هم در سامانۀ بافت آوندی

وجود دارند. تنها اصلی ترین یاخته های سامانۀ بافت آوندی (آوندها) فاقد هسته می باشند و برای همۀ یاخته های بافت زمینه ای

صادق نیست.

کنه ای (پارانشیمی) ج: سامانۀ بافت زمینه ای فضای بین روپوست و بافت آوندی را پر می کند. رایج ترین بافت این سامانه بافت نرم آ

است که در گیاهان آب زی، فاصلۀ فراوانی بین یاخته های آن وجود دارد.

www.konkur.in

forum.konkur.in



11/101لرنیتو 1398

گزینه 4 36

پیراپوست (پریدرم) را می توان در گیاهان دولپه ای مسن و در سطح خارجی ریشه و ساقۀ آن ها دید. در تک لپه ای ها، درونی ترین

یاخته های ریشه، مغز ریشه را تشکیل می دهند که در جابه جایی مواد در گیاهان نقشی ندارند. درونی ترین یاخته های ریشۀ

گیاهان دولپه، یاخته های آوند چوبی هستند که باعث انتقال شیرۀ خام در گیاه می شوند.

بررسی همه گزینه ها:

گزینۀ "1": یاخته های کالنشیمی که زنده اند و دیوارۀ نخستین ضخیم دارند، معموًال در زیر روپوست قرار می گیرند؛ نه زیر پیرا

پوست. (نادرست)

گزینۀ "2": دستجات آوندی مربوط به ساقه هستند. آوندهای ریشه درون استوانۀ آوندی قرار گرفته اند. ریشۀ گیاهان دولپه راست و

کشیده است؛ در حالی که ریشۀ گیاهان تک لپه، افشان می باشد. (نادرست)

گزینۀ "3": برگ و ساقه، اندام های هوایی هستند. سامانۀ بافت پوششی در برگ گیاهان از نوع روپوست است. در روپوست برگ ها

یاخته های نگهبان روزنه را می توان دید. این یاخته ها دارای سبزدیسه (کلروپالست) می باشند. درون کلروپالست مقدار فراوانی

سبزینه (کلروفیل) و نیز مقدار کمی کاروتنوئید وجود دارد. (نادرست)

گزینۀ "4": هم یاخته های مریستم نخستین (سرالد) و هم یاخته های مریستم پسین (ُبن الد یا کامبیوم)، دارای فضای بین یاخته ای

اندک می باشند. گیاهان دولپه ای مسن با تقسیمات یاخته های مریستم پسین خود، رشد قطری زیادی دارند. اما گیاهان تک لپه ای

با رشد یاخته های حاصل از تقسیمات مریستم نخستین خود، رشد قطری اندکی دارند. (درست)

گزینه 4 37

الیه های مجاور دیوارۀ پسین شامل غشای یاخته و دیوارۀ نخستین یاخته است، درحالی که گزینۀ "۴" به پلی ساکارید پکتین موجود

در تیغۀ میانی یاخته اشاره می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه های "۱" و "۲": از ویژگی های غشای یاخته وجود ۲ الیۀ فسفولیپید و مولکول های پروتئینی عبور دهندۀ مواد است.

گزینۀ "3": در دیوارۀ نخستین رشته های سلولزی در زمینه ای از پروتئین و انواعی از پلی ساکاریدهای غیررشته ای قرار می گیرد.

گزینه 4 38

نشاسته در نشادیسه (آمیلوپالست) و گلوتن در کریچه ذخیره می شود که این دو اندامک تفاوت اساسی با یکدیگر دارند.

رنگ قرمز گوجه فرنگی مربوط به ترکیبات رنگی موجود در رنگ دیسه ها است.

آنتوسیانین در کریچه و کاروتن در رنگ دیسه ذخیره می شود.

گزینه 4 39

موارد "الف" و "ج" برای گیاه سس و مورد "ب" برای گیاه آزوال درست است.

بررسی همۀ عبارت ها:

مورد "الف": گیاه سس به دور گیاه سبز میزبان خود می پیچد و بخش های مکنده ایجاد می کند که به درون دستگاه آوندی گیاه

نفوذ و مواد موردنیاز انگل را جذب می کند.

مورد "ب": گیاه آبزی آزوال، بومی ایران نیست و برای تقویت مزارع برنج به تاالب های شمال وارد شد.

مورد "ج": سس نوعی گیاه انگل است که توانایی فتوسنتز ندارد.

مورد "د": سیانوباکتری هایی که در حفره های کوچک شاخه و دمبرگ گیاه گونرا هستند، نیتروژن موردنیاز گیاه را تأمین می کنند نه

گیاه آزوال!
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گزینه 1 40

فقط مورد "الف" صحیح است.

بررسی موارد:

الف) بیشتر گیاهان می توانند به وسیلۀ فتوسنتز، بخشی از مواد موردنیاز خود مانند کربوهیدرات ها، پروتئین ها، لیپیدها و بعضی

مواد آلی دیگر را تولید کنند.

ب) گرچه فسفات در خاک فراوان است، اغلب برای گیاهان غیر قابل  دسترس است. یکی از دالیل آن، این است که فسفات به

بعضی از ترکیبات معدنی خاک به طور محکمی متصل می شود.

ج) بعضی گیاهان با جذب و ذخیرۀ نمک ها، موجب کاهش شوری خاک می شوند. با کاشت و برداشت این گیاهان در چند سال

پی درپی می توان باعث کاهش شوری خاک و بهبود کیفیت آن شد.

گزینه 2 41

گزینۀ "۱": در ژله ای شدن دیواره، ترکیب تیغۀ میانی که دارای پکتین است تغ�ر می کند.

گزینۀ "۲": گلوتن در کریچۀ بذر گندم و جو ذخیره می شود.

گزینۀ "٣": در کوتینی شدن دیواره همانند چوب پنبه ای شدن، از ورود عوامل بیماری زا به گیاه جلوگیری می شود.

گزینۀ "۴": کوتین و چوب پنبه ترکیبات لیپیدی (مواد آلی) هستند.

گزینه 4 42

کانی شدن و چوبی شدن، با افزوده شدن موادی به دیوارۀ یاخته صورت می گیرد که درنهایت، سبب افزایش ضخامت دیوارۀ یاخته

می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": ترکیبات شیمیایی دیواره در طول عمر یک یاخته نیز تغ�ر می کند.

گزینۀ "۲": در ساختار دیوارۀ نخستین، رشته های سلولز در مادۀ زمینه ای پروتئین و انواعی از پلی ساکاریدهای غیررشته ای قرار

می گیرند.

گزینۀ "3": پکتین ساختار تیغۀ میانی را تشکیل می دهد که در همۀ گیاهان، در محل اتصال دیوارۀ یاخته ها وجود دارد.

گزینه 4 43

تغ�رات ترکیبات دیوارۀ گیاهان شامل چوبی شدن، کانی شدن، ژله ای شدن، کوتینی شدن و چوب پنبه ای شدن است که در تمامی

موارد پروتوپالست یاخته ها با ترشح موادی به دیواره در این فرآیندها نقش دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: در چوبی شدن آوندهای چوبی تنها دیوارۀ پسین آن ها باقی می ماند.

گزینۀ2: در کوتینی شدن از ورود عوامل بیماری زا به گیاه جلوگیری می شود.

گزینۀ3: ژله ای شدن در تسهیل فرآیند برداشت میوه ها نقش دارد.
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گزینه 3 44

بیشتر تبادل گازها و درنتیجه تعرق برگ ها از منفذ بین یاخته های نگهبان روزنۀ هوایی انجام می شود. نور با تحریک انباشت ساکارز

و یون های  و  در یاختۀ نگهبان، پتانسیل آب یاخته ها را کاهش داده و آب از یاخته های مجاور به یاخته های نگهبان روزنه

وارد می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "1": هنگام تورژسانس، به علت ضخامت کمتر، دیوارۀ پشتی یاختۀ نگهبان روزنه بیشتر منبسط می شود.

گزینۀ "۲": یکی از عواملی که باعث می شود یاخته های نگهبان روزنه با جذب آب افزایش طول پیدا کنند، اختالف ضخامت در

دیوارۀ یاخته های نگهبان روزنه است. هنگام تورژسانس، به علت ضخامت کمتر، دیوارۀ پشتی یاخته بیشتر منبسط می شود. این

اختالف ضخامت از قبل وجود داشته و ارتباطی با تورژسانس یا پالسمولیز ندارد.

گزینۀ "۴": همان طور که گفته شده، نور با تحریک انباشت ساکارز و یون های  و  در یاختۀ نگهبان، پتانسیل آب این

یاخته ها را کاهش داده و آب از یاخته های مجاور به یاخته های نگهبان روزنه وارد می شود.

Cl−K+

Cl−K+

گزینه 3 45

بخش های ۱ تا ۴ به ترتیب عبارت اند از:

1- پیراپوست ۲- آوندهای آبکش پسین 3- بن الد آوندساز ۴- چوب پسین

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": آوندهای چوبی و آبکشی به ترتیب در ترابری شیرۀ خام و پرورده در گیاه نقش دارند.

گزینۀ "۲": چوب پسین توسط سرالد پسین (بن الد آوندساز) تولید می شود.

کنه توسط بن الد کنه می باشد که یاخته های چوب پنبه و نرم آ گزینۀ "۴": پیراپوست شامل چوب پنبه، بن الد چوب پنبه ساز و نرم آ

چوب  پنبه  ساز (سرالد پسین) تولید می شوند.

گزینه 2 46

سرالد نزدیک به انتهای ریشه توسط یاخته های کالهک حفاظت می شود.

گزینه 3 47

موارد الف، ج و د جملۀ فوق را به طور نادرستی تکمیل می کنند.

بررسی موارد:

الف) نادرست. در هر دو، حجم واکوئل همانند حجم مایع میان یاخته تغ�ر می کند.

ب) درست. هر مادۀ ذخیره شده درون واکوئل باعث افزایش فشار اسمزی درون واکوئل نسبت به مایع میان یاخته می شود.

ج) نادرست. برعکس!

د) نادرست. دقت کنید که در واکوئل مولکول دنا و ژن وجود ندارد پس اصًال نقشی در انتقال صفات ایفا نمی کند.
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گزینه 4 48

یاخته های سرالدی (مریستمی) هستۀ درشت دارند و دائمًا تقسیم می شوند و یاخته های حاصل از تقسیم آن ها انواع سامانه های

بافتی را تولید می کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": در عناصر آوندی دیوارۀ عرضی از بین رفته و لولۀ پیوسته ای تشکیل شده است و یاخته های آن فاقد هسته اند.

کنه ای، دیوارۀ پسین دارند، ولی در استحکام اندام گیاه نقش دارند. گزینۀ "۲": یاخته های سخت آ

کنه ای که در ساقه های جوان نقش استحکامی دارند، دارای هسته و اندامک است. گزینۀ "3": یاخته های چسب آ

گزینه 3 49

کرک ها (یاخته های غیرفتوسنتز کننده) در برگ گیاه خرزهره اندازۀ کامًال یکسانی ندارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": پوستک از ورود نیش حشرات و عوامل بیماری زا به گیاه جلوگیری می کند و در حفظ گیاه در برابر سرما نیز نقش دارد.

گزینۀ "۲": ساختار سبزدیسه ها در بعضی گیاهان تغ�ر می کند و به رنگ دیسه تبدیل می شوند. سبزدیسه ها کاروتنوئید هم دارند

که با رنگ سبزینه پوشیده می شود. در پا�ز با کاهش طول روز و کم شدن نور ساختار سبزدیسه ها در بعضی گیاهان تغ�ر می کند و

به رنگ دیسه تبدیل می شود.

گزینۀ "۴": یاخته های غیرفتوسنتز کننده در روپوست شامل کرک، تار کشنده و یاخته های ترشحی است که کرک و یاخته های

ترشحی را می توان در اندام های هوایی گیاه مشاهده کرد.

گزینه 3 50

در ساقۀ یک گیاه دولپه، دسته های آوندی بر روی دایره ای قرار گرفته اند که بخشی از سامانۀ بافت زمینه ای (مغز) را دربرمی گیرد.

بیشترین بخش برش عرضی در ریشۀ یک گیاه دولپه را پوست تشکیل می دهد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "1": در ریشۀ دولپه، مغز دیده نمی شود.

گزینۀ "2": در ریشۀ دولپه، مرز بین پوست و استوانۀ مرکزی قابل رؤیت است.

گزینۀ "4": در بخش مرکزی استوانۀ آوندی در ریشۀ گیاهان دولپه، آوندهای چوبی دیده می شوند.

گزینه 1 51

شکل در ارتباط با گرهک های ریشۀ گیاهان پروانه واران است که نوعی باکتری تثبیت کنندۀ نیتروژن به نام ریزوبیوم در آن زندگی

می کند. با مرگ گیاه و باقی ماندن گرهک ها در خاک، گیاخاک (هوموس) غنی از نیتروژن ایجاد می شود.
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گزینه 1 52

تیغۀ میانی از پلی ساکاریدی به نام پکتین ساخته شده است. دیوارۀ نخستین نیز تک الیه یا چندالیه است. در این دیواره،

رشته های سلولز وجود دارند که در زمینه ای از پروتئین و انواعی از پلی ساکاریدهای غیررشته ای قرار می گیرند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۲": نشاديسه فاقد رنگیزه است.

گزینۀ "3": ترکیبات رنگی در کریچه و رنگ دیسه، پاداكسنده (آنتی اکسیدان)اند.

گزینۀ "۴": آنتوسیانین یکی از ترکیبات رنگی است که در کریچه ذخیره می شود.

گزینه 1 53

ریزوبیوم ها نوعی باکتری های تثبیت کنندۀ نیتروژن هستند که در محل گرهک های ریشۀ گیاهان تیرۀ پروانه واران زندگی می کنند.

این باکتری ها توانایی ساخت مادۀ آلی موردنیاز خود را ندارند. به همین دلیل با گیاهان تیرۀ پروانه واران رابطۀ همزیستی برقرار

می کنند. این باکتری ها با تثبیت نیتروژن و تبدیل آن به آمونیوم نیاز گیاه را به این عنصر برای فتوسنتز برطرف می کنند. از طرف

دیگر گیاه با تولید مادۀ آلی، نیاز باکتری را به این مواد بر طرف می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۲": فرآیند تثبیت نیتروژن در ریزوبیوم ها رخ می دهد، نه در گیاهان تیرۀ پروانه واران.

گزینۀ "3": گیاهان تیرۀ پروانه واران ازجمله گیاهان زراعی محسوب می شوند و برخالف گیاهان خودرو در هر محیطی قادر نیستند

سریعًا برویند.

گزینۀ "۴": ریزوبیوم ها فتوسنتز کننده نیستند، به همین دلیل ازطریق همزیستی با گیاهان مواد آلی موردنیاز خود را به دست

می آورند.

گزینه 4 54

گیاهان ویژگی هایی دارند که به کمک آن ها بر محدودیت ساکن بودن در محیط غلبه کرده اند.

گزینه 4 55

همان طور که در شکل کتاب درسی می بینید دسته های فیبر، آوندها را دربر گرفته اند.

بررسی همۀ موارد:

الف) لیگنین در دیوارۀ آوندهای چوبی به شکل های متفاوتی قرار می گیرد و بنابراین آوندهای چوبی به شکل های متفاوتی دیده

می شوند.

کنه ای (پارانشیمی) رایج ترین بافت در سامانۀ بافت زمینه ای است. در سامانۀ بافت آوندی عالوه بر آوندها، یاخته های ب) بافت نرم آ

کنه ای و فیبر نیز وجود دارد. دیگری مانند یاخته های نرم آ

ج) آوندهای چوبی در ترابری شیرۀ خام نقش دارند. در عنصر آوندی دیوارۀ عرضی از بین رفته و لولۀ پیوسته ای تشکیل شده

است.

د) آوند آبکش از یاخته هایی ساخته می شود که دیوارۀ نخستین سلولزی دارند. دیوارۀ عرضی در این یاخته ها صفحۀ آبکشی دارد.

این یاخته ها هسته ندارند، اما زنده اند، زیرا میان یاختۀ آن ها از بین نرفته است. در کنار آوندهای آبکش نهان دانگان، یاخته های

همراه قرار دارند. یاخته های همراه زنده هستند و میان یاختۀ آن ها از بین نرفته است.
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گزینه 2 56

باکتری های آمونیاک ساز در خاک، مواد آلی را مصرف و آمونیوم تولید می کنند. باکتری های نیترات ساز آمونیوم را مصرف و نیترات

تولید می کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": باکتری های تثبیت کنندۀ نیتروژن و باکتری های آمونیاک ساز، یون آمونیوم را تولید می کنند. باکتری های تثبیت کنندۀ

نیتروژن به صورت آزاد در خاک یا همزیست با گیاهان زندگی می کنند.

گزینۀ "3": باکتری های تثبیت کنندۀ نیتروژن، آمونیوم را تولید می کنند که می تواند از ریشه به اندام های هوایی گیاه منتقل شود.

گزینۀ "۴": بیشتر نیتروژن مورداستفادۀ گیاهان به شکل یون های نیترات و آمونیوم است. درحالی که باکتری های نیترات ساز فقط

قادر به تولید نیترات (یک نوع مادۀ نیتروژن دار قابل جذب برای گیاه) هستند.

گزینه 4 57

باکتری های آمونیاک ساز و تثبیت کنندۀ نیتروژن هر دو یون آمونیوم تولید می کنند؛ اما باکتری های تثبیت کنندۀ نیتروژن، یون

) و باکتری های آمونیاک ساز، یون آمونیوم را از مواد آلی تولید می کنند. Nآمونیوم را از شکل مولکولی نیتروژن ( ۲

گزینه 4 58

اگر در شرایطی فشار آب در داخل گیاه زیاد، اما شدت تعرق کمتر از شدت جذب آب باشد، عمل تعریق صورت می گیرد. این اتفاق

در مواردی مانند اشباع شدن اتمسفر از بخار آب و کاهش تعرق نسبت به عمل جذب آب در شب های سرد و مرطوب ایجاد

می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "1": افزایش کشش تعرقی احتمال تعریق را کاهش می دهد.

گزینۀ "2": کاهش فشار ریشه ای باعث کاهش تعریق در برگ می شود.

گزینۀ "3": کاهش میزان رطوبت هوا باعث کاهش تعریق می شود.
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گزینه 4 59

کنه ای و بخشی از سامانۀ بافت زمینه است که در ساقۀ گیاهان دولپه ای دیده می شود. مغز ساقه، بافت نرم آ

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: در ساقه، استوانۀ آوندی وجود ندارد و طبیعتًا مرزی برای آن نمی توان عنوان کرد.

گزینۀ ۲: دسته های آوندی در ساقۀ گیاهان دولپه روی یک دایره قرار گرفته اند، نه دوایر متحدالمرکز!

گزینۀ 3: در ساقۀ گیاهان تک لپه ای، دسته های آوندی در سمت خارج، بیشتر از داخل است.

گزینه 2 60

عبارت های "الف" و "ب" نادرست اند.

در پوست ساقۀ درخت، بن الد چوب پنبه  ساز قرار دارد.

بررسی موارد:

کنه ای) وجود دارد، اما در یاخته های مرده وجود ندارد. عبارت "الف": پالسمودسم در یاخته های زنده (مانند نرم آ

عبارت "ب": بن الد چوب پنبه ساز از سرالدهای پسین بوده که فقط در گیاهان نهان دانه دو لپه ای تشکیل می شود.

کنه (زنده) و به سمت بیرون، در نهایت بافت چوب پنبه ای (غیرزنده) می سازد. عبارت "ج": این بن الد به سمت درون، بافت های نرم آ

گزینه 4 61

یاخته های سبزینه دار، ممکن است پارانشیم از سامانه بافت زمینه ای و یا نگهبان روزنه از روپوست باشند که در هر دو صورت یاخته

زنده هستند و فاقد لیگنین اند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "1": یاخته های اسکلرانشیم نیز فاقد پروتوپالست هستند، ولی در انتقال شیرۀ خام نقش ندارند.

گزینۀ "2": بافت کالنشیم در استحکام ساقه نقش دارد، ولی زنده است و فاقد دیواره پسین لیگنینی شده است.

گزینۀ "3": آوند چوبی در هدایت شیره خام (آب و مواد معدنی) نقش دارد، ولی مرده است و فقط دیواره دارد و فاقد میان یاخته

بدون هسته است.
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گزینه 3 62

منظور صورت سؤال یاخته های الیۀ ریشه زا در ریشۀ نوعی گیاه دولپه است. دقت کنید که این سلول ها جزئی از استوانۀ آوندی

هستند و ضخیم ترین بخش ریشه در گیاهان دولپه، پوست می باشد؛ پس این گزینه نادرست است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱) این یاخته ها در مجاورت با یاخته های بافت زمینه ای موجود در پوست قرار دارند.

گزینۀ ۲) آب و امالح معدنی بعد از عبور از درون پوست، برای گذر از الیۀ ریشه زا از هر دو مسیر آپوپالستی و سیمپالستی عبور

می کنند.

گزینۀ ۴) این یاخته ها به همراه یاخته های درون پوست با صرف انرژی زیستی و به کمک انتقال فعال، یون های معدنی را به درون

آوند چوبی منتقل می کنند.

گزینه 2 63

در ریشۀ گیاهان نهان دانۀ دولپه ای، آوندهای آبکش بین دسته های آوند چوبی قرار دارند.

گزینه 4 64

عبور مواد مغذی و ترکیبات دیگر از راه پالسمودسم ها رخ می دهد که هر دو یاخته دارای پالسمودسم است.

بررسی سایر گزینه ها:

کنه دیده می شود، نه در یاخته های پارانشیمی و کالنشیمی. گزینۀ "۱": لیگنین در آوند چوبی و بافت سخت آ

گزینۀ "۲": سیلیس در یاخته های سطحی قرار دارد (در بافت پوششی مشاهده می شود).

گزینۀ "٣": در یاخته های پارانشیمی برخالف کالنشیمی توانایی  ترمیم دیده می شود.

گزینه 2 65

میكروسكوپ رابرت هوك، توانست در بافت چوب پنبه كه یك بافت مرده است، حفرات خالی احاطه شده با دیوارۀ یاخته ای را

مشاهده كند.

گزینه 4 66

بعضی گیاهان مناطق خشک و کم آب ترکیب های پلی ساکاریدی در کریچه های خود دارند. این ترکیبات مقدار فراوانی آب جذب

می کنند و سبب می شوند تا آب فراوانی در کریچه ها ذخیره شود.

تیغۀ میانی نیز از پلی ساکاریدی به نام پکتین ساخته شده است.

گزینه 3 67

بر اساس شکل کتاب درسی، روپوست برگ گیاه خرزهره از چند الیه یاخته تشکیل شده است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": پوستک ضخیم فقط در سطح باالیی برگ ها مشاهده می شود.

گزینۀ "۲": روی یاخته های نگهبان روزنۀ پوستک تشکیل نمی شود.

گزینۀ "۴": گروهی از یاخته های روپوست باالیی در تماس مستقیم با ترکیبات لیپیدی قرار دارند.
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گزینه 1 68

همۀ عبارت ها بر اساس متن کتاب درست است.

گزینه 2 69

بررسی گزینه ها:

گزينۀ "1": فسفات اغلب برای گیاهان غیرقابل دسترس است.

گزينۀ "2": فسفر فقط به صورت فسفات (یون منفی) و نیتروژن به صورت نیترات و آمونیوم جذب گیاه می شود. (نیترات یونی با بار

منفی و آمونیوم یونی با بار مثبت است)

گزينۀ "3": بیشتر فسفر و نیتروژن موردنیاز گیاه از خاک و توسط ریشه جذب می شود.

گزينۀ "4": نیتروژن و فسفر هر دو در ساختار مولکول های وراثتی دیده می شوند.

گزینه 1 70

شکل در ارتباط با گیاه خرزهره است که روپوست باالیی برگ در آن با الیۀ ضخیمی از پوستک پوشیده شده است.

گزینه 3 71

یاخته های نگهبان روزنه برخالف یاخته های دیگر روپوست سبزدیسه (کلروپالست) دارند.

عوامل محیطی مانند تغ�رات مقدار نور، دما، رطوبت و کربن دی اکسید می توانند باعث تغ�ر حالت یاخته های نگهبان روزنه شوند

(بر حرکات روزنه های هوایی مؤثرند). ازطرفی برخی عوامل درونی (مانند هورمون های گیاهی) می توانند در فعالیت این یاخته ها

مؤثر باشند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": روزنه های هوایی می توانند با باز و بسته شدن، مقدار تعرق را تنظیم کنند. باز و بسته شدن روزنه به دلیل ساختار خاص

یاخته های نگهبان روزنه و تغ�ر فشار تورژسانس آن ها است.

گزینۀ "۲": بیشتر تعرق گیاهان از روزنه های هوایی برگ انجام می شود. تعرق ممکن است از سطح برگ گیاه (ازطریق پوستک) نیز

صورت بگیرد.

گزینۀ "۴": آرایش شعاعی رشته های سلولزی مانع افزایش طول یاخته نمی شود.

گزینه 3 72

در مرحلۀ "۲" به دنبال افزایش غلظت مواد آلی با کاهش پتانسیل آب، آب از آوندهای چوبی به آوند آبکش وارد می شود.

بررسی گزینه های نادرست:

گزینۀ "۱": در مرحلۀ "۲" و نه مرحلۀ "۱" ورود آب به آوند آبکش مشاهده می شود.

گزینۀ "۲": در مرحلۀ "۱" ممکن است مواد آلی ذخیره شده (نه لزوم تولیدشده) در منبع وارد آوند آبکش شود.

گزینۀ "۴": خروج آب از آوند آبکش، پس از باربرداری آبکشی است (نه پیش از آن).
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گزینه 4 73

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "1": الیۀ کاسپاری مانع مسیر آپوپالستی آب از آندودرم به الیۀ ریشه زا می شود.

کنه) دارای یاخته های زنده و نقش استحکامی است. گزینۀ "۲": بافت کالنشیم (چسب آ

گزینۀ "٣": دقت کنید آب از الیه ریشه زا وارد آوند چوبی می شود.

گزینه 3 74

گیاهانی که در مناطق فقیر از نیتروژن زندگی می کنند، ممکن است با انواعی از باکتری های تثبیت کنندۀ نیتروژن همزیستی داشته

باشند. (رد گزینۀ "۱" و "۲" در این حالت ممکن است مانند گیاه گونرا، رشد شگفت انگیزی در برگ های خود داشته باشند. (رد گزینۀ

"۴") و یا مانند گیاه توبره واش برای تأمین نیتروژن خود از حشرات و الرو آن ها استفاده کنند. (رد گزینۀ "۱") در مورد گزینۀ "3"

دقت داشته باشید که این ویژگی مربوط به گیاهان انگل است.

گزینه 4 75

مواد آلی نیتروژن دار در شیرۀ پرورده ممکن است در پی فعالیت برخی باکتری های غیرفتوسنتزی (ازجمله ریزوبیوم ها) تولید شده

باشد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: چون ممکن است باردار باشند (ازجمله آمینواسیدها)، پس الزامًا نمی توانند از غشاء سلول عبور کنند.

گزینۀ 2: مواد درون شیرۀ پرورده ممکن است سرعت متفاوتی با جریان توده ای و بقیۀ مواد در حال انتقال داشته باشند.

گزینۀ 3: حرکت مواد نیتروژن دار ازطریق سلول های زنده انجام می گیرد. سلول های اصلی (غربالی) هسته ندارند ولی زنده هستند.

www.konkur.in

forum.konkur.in



21/101لرنیتو 1398

گزینه 3 76

گیاه آزوال یک گیاه فتوسنتزکننده است که می تواند مولکول های آلی موردنیاز خود را در فرآیند فتوسنتز تولید کند؛ اما گیاه سس

یک گیاه انگل است که توانایی فتوسنتز ندارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": گیاه توبره واش در تاالب های شمال کشور که ازنظر نیتروژن فقیرند وجود دارد. بعضی از گیاهان مانند گونرا در نواحی

فقیر از نیتروژن رشد شگفت انگیزی نشان می دهند.

گزینۀ "۲": وقتی گل ادریسی در خاک های اسیدی رشد می کند، با تجمع آلومینیم، گلبرگ های آن از صورتی به آبی تغ�ر رنگ پیدا

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

آنتوسیانین در pHهای متفاوت تغ�ر می کند.

گزینۀ "۴": گل جالیز، گیاهی است که با ایجاد اندام مکنده و نفوذ آن به ریشۀ گیاهان جالیزی، مواد مغذی را دریافت می کند. یکی

از معمول ترین سازگاری ها برای جذب آب و مواد مغذی، همزیستی ریشۀ گیاهان با انواعی از قارچ ها است که به آن ها قارچ

ریشه ای گفته می شود. این قارچ ها درون ریشه یا به صورت غالفی در سطح ریشه زندگی می کنند و غالف قارچی با فرستادن

رشته های ظریفی به درون ریشه، تبادل مواد را با آن انجام می دهند.

گزینه 2 77

آلکالوئیدها از ترکیبات گیاهی اند و در شیرابۀ بعضی گیاهان به مقدار فراوانی وجود دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": بعضی گیاهان با جذب و ذخیرۀ نمک ها موجب کاهش شوری خاک می شوند.

گزینۀ "٣": برخی گیاهان شبکۀ گسترده ای از ریشه ها یا ریشه های دارای تارهای کشندۀ بیشتر ایجاد می کنند که جذب فسفات را

افزایش می دهد.

گزینۀ "۴": برگ بعضی گیاهان بخش های غیرسبز دارد، کاهش نور در چنین گیاهانی سبب افزایش مساحت بخش های سبز

می شود.

گزینه 4 78

بررسی موارد:

الف: یاخته های درون پوست و یاخته های زندۀ درون استوانۀ آوندی ریشه در ایجاد فشار ریشه ای دخالت می کنند.

ب: رفتار روزنه ای برخی گیاهان نواحی خشک مانند بعضی کاکتوس ها در حضور نور متفاوت است ...

کنه (کالنشیم) زنده و در استحکام گیاهان نقش دارد. ج: درمی یابیم که بافت چسب آ

د: گاهی تعداد محل های مصرف بیشتر از آن است که محل های منبع بتوانند مواد غذایی آن ها را فراهم کنند ...

گزینه 2 79

کنه (پارانشیم) است و موارد "ج" و "د" نادرست است. منظور، یاخته های بافت نرم آ

بررسی موارد نادرست:

ج) بافت پارانشیم و کالنشیم مانع رشد گیاه نمی شوند.

د) دقت کنید که یاخته های پارانشیمی از بن الد چوب پنبه ساز و در بافت آوندی از مریستم آوندساز نیز به وجود می آیند.
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گزینه 2 80

سرالدهایی که در گیاهان نهان دانۀ دولپه ای موجب تشکیل ساقه ها و ریشه هایی با قطر بسیار می شوند، سرالدهای پسین (بن الد

آوندساز و بن الد چوب پنبه ساز) هستند. این سرالدها با تولید مداوم یاخته ها، بافت های الزم برای این افزایش قطر را فراهم

می کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": این ویژگی مربوط به بن الد آوندساز است و در مورد بن الد چوب پنبه ساز صدق نمی کند.

گزینۀ "3": این ویژگی مربوط به بن الد چوب پنبه ساز است و در مورد بن الد آوندساز صدق نمی کند.

گزینۀ "۴": این ویژگی مربوط به بن الد آوندساز است و در مورد بن الد چوب پنبه ساز صدق نمی کند.

گزینه 3 81

رنگ دیسه ها، سبزدیسه ها و کریچه (واکوئل) در ذخیرۀ مواد رنگی نقش دارند و ترکیبات رنگی در کریچه و رنگ دیسه، خاصیت

آنتی اکسیدانی دارند و در پیشگیری از سرطان ها و بهبود کارکرد مغزی نقش دارند.

گزینه 4 82

عواملی که باعث اسیدی شدن خاک می شوند، شامل بعضی از اجزای گیاخاک، جانداران و نیز ریشۀ گیاهان می باشند. بعضی از

اجزای گیاخاک، موادی اسیدی تولید می کنند که با داشتن بارهای منفی، یون های مثبت را در سطح خود نگه می دارند و در نتیجه

مانع از شستشوی این یون ها می شود. کتاب درسی مشخص نکرده است که آیا مواد اسیدی تولید شده توسط جانداران و ریشۀ

گیاهان نیز دارای بار منفی در سطح خود هستند یا نه به همین دلیل در گزینه ۴ کلمۀ می تواند گنجانده شده است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": اسیدهای تولید شده توسط جانداران و نیز ریشۀ گیاهان هم می توانند هوازدگی شیمیایی ایجاد کنند.

گزینۀ "۲": در مورد جانداران زنده ای که مواد اسیدی تولید می کنند، نادرست است.

گزینۀ "٣": گیاخاک باعث اسفنجی شدن بافت خاک می شود که برای نفوذ ریشه مناسب است. جانداران زنده ای که مواد اسیدی

تولید می کنند متعلق به بخش گیاخاک (هوموس) نیستند. جاندارانی که در ترکیب خاک دیده می شوند یا زنده اند و یا مرده؛ اگر

زنده باشند متعلق به بخش ریزاندامگان ها (میکروارگانیسم ها) و اگر مرده باشند متعلق به بخش آلی خاک یا همان گیاخاک

(هوموس) هستند.

گزینه 4 83

یکی از معمول ترین سازگاری ها برای جذب آب و مواد مغذی، همزیستی ریشۀ گیاهان با انواعی از قارچ ها است که به آن قارچ

ریشه ای گفته می شود. حدود 90 درصد گیاهان دانه دار با قارچ ها همزیستی دارند.

بررسی گزینه ها:

گزینه های "1" و "2": در هر نوع قارچ ریشه ای، رشته های قارچ در تماس با یاخته های ریشه قرار می گیرند و به تبادل مواد با آن ها

می پردازند.

گزینۀ "3": در قارچ ریشه ای، قارچ، مواد آلی را از ریشۀ گیاه می گیرد و برای گیاه، مواد معدنی و به خصوص فسفات فراهم می کند؛

بنابراین، بخشی از شیرۀ پروردۀ گیاه توسط جزء قارچی مصرف می شود.

گزینۀ "4": جزء قارچی در قارچ ریشه ای، درون ریشه یا به صورت غالفی در سطح ریشه زندگی می کنند. غالف قارچی با فرستادن

رشته های ظریفی به درون ریشه، تبادل مواد را با ریشه انجام می دهد.
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گزینه 3 84

موارد "الف"، "ج" و "د" صحیح هستند.

بررسی موارد:

الف) گیاهان آوندی دارای آوندهای چوبی و آبکش هستند. آوندهای چوبی در دیوارۀ خود لیگنین دارند.

ب) گیاه توبره واش، دارای بخش کوزه مانند است.

ج) هر دو گیاه در نواحی فقیر از نیتروژن زندگی می کنند. گیاه گونرا ازطریق همزیستی با سیانوباکتری ها نیتروژن خود را تأمین

می کند و گیاهان حشره خوار ازطریق شکار حشرات نیتروژن موردنیاز خود را تأمین می کنند.

د) اغلب گیاهان توانایی فتوسنتز دارند. گیاهانی مانند گل جالیز و سس انگل هستند و توانایی فتوسنتز ندارند.

گزینه 4 85

همزیستی ریشۀ گیاهان با قارچ ها به قارچ ریشه ای معروف است. در قارچ ریشه ای، ریشۀ گیاهان به طور غیرمستقیم با سطح

بیشتری از خاک در تماس است و می تواند مواد بیشتری را جذب کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": گیاهان می توانند بدون نیاز به تشکیل قارچ ریشه ای نیز مواد معدنی خود را تهیه کنند. قارچ ریشه ای سرعت و مقدار

جذب مواد معدنی را افزایش می دهد.

گزينۀ "2": برای مقایسۀ رشد گیاهانی که با کمک قارچ ریشه ای رشد می کنند و گیاهانی که بدون این همزیستی رشد می کنند، باید

شرایط محیطی یکسان باشد؛ چه بسا گیاهانی که در شرایط فقر غذایی با آنکه قارچ ریشه ای تشکیل داده اند، کندتر از گیاهان فاقد

این همزیستی رشد کنند.

گزينۀ "3": در قارچ ریشه ای، رشته های ظریف قارچ ها می توانند درون ریشه و یا به صورت غالفی در سطح ریشه زندگی کنند.

گزینه 3 86

بافت روپوستی ریشه، در ساخت یاخته های تارکشنده نقش مهمی دارد. این یاخته های روپوستی ریشه در پیوستگی شیره خام در

آوندهای چوبی نقش مهمی دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": دقت کنید این یاخته ها در مجاورت یاخته های مریستمی قرار ندارند.

گزینۀ "۲": تنها یاخته های فتوسنتزکننده بافت روپوستی یاخته های نگهبان روزنه در اندام های هوایی اند.

گزینۀ "۴": این یاخته ها باالتر از نوک ریشه قرار دارند.

گزینه 1 87

ریزوبیوم ها با گیاهان تیرۀ پروانه واران رابطۀ همزیستی دارند. دقت کنید هر دوی آن ها در یک بوم سازگان قرار می گیرند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "2": ریزوبیوم ها نیتروژن را به آمونیوم (نه نیترات) تبدیل می کنند.

گزينۀ "3": این باکتری ها نمی توانند از مواد معدنی، مواد آلی تولید کنند و فتوسنتزکننده نیستند.

گزينۀ "4": باکتری های تثبیت کنندۀ نیتروژن به صورت آزاد و یا به صورت هم زیست با ریشۀ گیاهان زندگی می کنند.
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گزینه 2 88

جوانه ها مجموعه ای از یاخته های سرالدی و برگ های بسیار جوان اند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: فعالیت سرالدهای نخستین نیز تا حدودی افزایش قطری را موجب می شود. در ضمن بن الدها مختص دو لپه ای ها هستند.

گزینۀ3: برگ ها و انشعابات جدید ساقه و ریشه از فعالیت سرالدهای نخستین تشکیل می شوند.

گزینۀ4: سرالد نخستین ریشه توسط کالهک حفاظت می شود که روپوست اطراف ریشه فاقد پوستک است.

گزینه 2 89

مغز ریشه در تک لپه ای و مغز ساقه در دو لپه ای دیده می شود. همان طور که در شکل مشخص است، بین مغز ریشۀ تک لپه ای ها و

پوست یاخته های آوندی قرار دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: ذخیرۀ دانه در دو لپه ای ها، لپه ها هستند که در اغلب گیاهان دیپلوئید  باشند.

گزینۀ ۳: فضای بین دستجات آوندی ساقۀ دو لپه ای ها، توسط مغز ساقه پر می شود.

گزینۀ ۴: همۀ نهان دانه ها (ازجمله تک لپه ای ها) عنصر آوندی دارند.

گزینه 3 90

الیه ای روی سطح بیرونی یاخته های روپوست در اندام های هوایی گیاه قرار دارد. این الیه پوستک نامیده می شود. پوستک نسبت

به آب نفوذناپذیر است، زیرا از ترکیبات لیپیدی مانند کوتین ساخته شده است. یاخته های روپوستی این ترکیبات را می سازند و آن

را به سطحی از روپوست ترشح می کنند که مجاور هوا است. پوستک از ورود نیش حشرات و عوامل بیماری زا به گیاه نیز جلوگیری

کنه ای معموًال زیر روپوست قرار می گیرند که دیوارۀ نخستین می کند و در حفظ گیاه در برابر سرما نیز نقش دارد. یاخته های چسب آ

ضخیم دارند.

گزینه 1 91

دقت کنید که ترکیبات آلی نیتروژن دار در شیرۀ پرورده شامل آمینواسیدها است. ازطرفی آمینواسیدها به دلیل بار الکتریکی با انتشار

ساده از غشاء سلول عبور نمی کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۲: مواد آلی موجود در شیرۀ پرورده ممکن است با سرعتی متفاوت با جریان توده ای جابه جا  شوند.

گزینۀ ۳: سلول های همراه (هسته دار) نیز حرکت شیرۀ پرورده درون سلول آبکشی (بدون هسته) دخالت دارند.

گزینۀ ۴: باکتری های سردۀ ریزوبیوم (هتروتروف) مهم ترین تثبیت کنندگان نیتروژن هوا هستند که با برقراری رابطۀ همیاری (نوعی

همزیستی) گیاهان تیرۀ پروانه واران به تولید آمینواسید توسط گیاه کمک می کنند.
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گزینه 3 92

الف: عناصر آوندی

ب: نایدیس (تراکئید)

ج: فیبر

د: آوند آبکش

بررسی گزینه ها:

گزینۀ1: نوع تزئینات چوبی دیواره در نایدیس ها از نوع آوند الن دار است که در این نوع، دیواره فقط در محل الن چوبی نشده

است.

گزینۀ2: در عناصر آوندی دیوارۀ عرضی از بین رفته و لولۀ پیوسته ای تشکیل شده است.

گزینۀ3: دیوارۀ نخستین آوند آبکش سلولزی است و فاقد تزئینات چوبی می باشد.

گزینۀ4: فیبرها یاخته هایی دراز و استحکامی و مرده هستند.

گزینه 4 93

موارد "الف" و "ب" نادرست اند.

بررسی موارد:

الف) امروز رنگ های طبیعی نیز برای رنگ آمیزی الیاف فرش کاربرد دارند.

ب) الستیک برای اولین بار از شیرابۀ نوعی درخت ساخته شد.

ج) ترکیباتی در گیاهان ساخته می شود که در مقادیر متفاوت، ممکن است سرطان زا، مسموم کننده یا حتی کشنده باشند.

د) آلكالوئيدها را در ساختن داروهایی مانند مسکن ها، آرام بخش ها و داروهای ضد سرطان به کار می برند.

گزینه 1 94

مقداری از کربن دی اکسید جو با حل شدن در آب به صورت بی کربنات درمی آید که می تواند توسط ریشه یا برگ ها جذب شود.

پیکر گیاهان آوندی از سه سامانۀ بافتی ساخته می شود. منشأ این سامانه های بافتی، یاخته های سرالدی (مریستمی) در نوک ساقه

و ریشه هستند.

نتیجۀ فعالیت سرالدهای نخستین، افزایش طول و تا حدودی عرض ساقه، شاخه و ریشه است. همچنین برگ و انشعاب های

جدید ساقه و ریشه از فعالیت این سرالدها تشکیل می شوند.

گزینه 2 95

بررسی گزینه ها:

گزینۀ1: به جز آب، کریچه محل ذخیرۀ ترکیبات پروتئینی، اسیدی و رنگی است که در گیاه ساخته می شوند.

گزینۀ2: ذخیرۀ نشاسته در نشادیسه یا آمیلوپالست به هنگام رویش جوانه های سیب زمینی، برای رشد جوانه ها و تشکیل پایه های

جدید از گیاه سیب زمینی مصرف می شود نه گلوتن موجود در کریچه.

گزینۀ3: گلوتن در افراد حساس به آن می تواند منجر به بروز بیماری سلیاک گردد.

گزینۀ4: آنتوسیانین از ترکیبات رنگی کریچه است که در pHهای متفاوت تغ�ر رنگ می دهد.
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گزینه 4 96

خروج آب به صورت مایع از لبه برگ های علفی (تعریق) در شب ها یا در هوای بسیار مرطوب صورت می گیرد. در این شرایط

اختالف زیادی بین مقدار پتانسیل آب درون و بیرون یاخته های برگ وجود ندارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: تعریق با افزایش فشار ریشه ای همراه است که با انتقال فعال مواد به درون آوند چوبی در ریشه و افزایش فشار اسمزی آن

مربوط می شود. دقت کنید که طی این فرآیند مواد معدنی (نه مواد آلی)!! به درون آوند چوبی پمپ می شوند.

گزینۀ ۲: نیروی ایجادشده توسط فشار ریشه ای قدرت زیادی ندارد و در اغلب گیاهان نقش کمی در صعود شیره خام به عهده

دارد. در بهترین حالت فقط چند متر شیره خام را باال می برد.

گزینۀ ۳: شیره خام برای رسیدن به آوند چوبی ریشه از مسیرهای مختلفی (ازجمله مسیر سیمپالستی و آپوپالستی) به یاخته های

نوار کاسپاری می رسد و در نوار کاسپاری فقط به صورت سیمپالستی عبور می کند. دقت کنید که یاخته معبر تنها در برخی گیاهان

دیده می شود.

گزینه 1 97

واکوئل (کریچه) و کروموپالست (رنگ دیسه) محل ذخیرۀ مواد رنگی هستند.

* گزانتوفیل، کاروتن و لیکوپن در رنگ دیسه و آنتوسیانین، گلوتن (ترکیب پروتئینی) در واکوئل ذخیره می شوند.

گزینه 2 98

همۀ روزنه های موجود در برگ گوجه فرنگی شامل روزنه های هوایی و روزنه های آبی هستند. هر دو نوع روزنه در خروج آب از گیاه

نقش دارند. تعرق و تعریق سبب پیوستگی شیرۀ خام در آوندهای چوبی می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": روزنه های هوایی تبادالت گازی انجام می دهند؛ اما از روزنه های آبی، آب به صورت مایع خارج می شود.

گزینۀ "3": روزنه های آبی همواره باز هستند.

گزینۀ "۴": یاخته های نگهبان پس از جذب آب (تورژسانس) و از دست دادن آب (پالسمولیز) تغ�ر اندازه می دهند و روزنه های

هوایی باز و بسته می شوند ولی روزنه های آبی همیشه باز هستند و تغ�ر اندازه نمی دهند.

گزینه 4 99

کنه (کالنشیم) بافت زنده ای است که ضمن ایجاد استحکام، سبب انعطاف پذیری اندام می شود. یاخته های این بافت بافت چسب آ

برخالف یاخته های اسکلرئید فاقد الن های انشعاب دار هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: بافت آوند چوبی نیز در استحکام گیاه نقش دارد که جزء سامانۀ بافت آوندی است.

گزینۀ2: دیوارۀ نخستین یاخته های بافت کالنشیمی ضخیم اند.

کنه و همراه حضور دارند که یاخته هایی زنده هستند. گزینۀ3: در بافت های آوندی نیز یاخته های نرم آ

گزینه 2 100

دیوارۀ پسین که در سمت خارج غشای یاخته ای تشکیل می شود، نسبت به تیغۀ میانی به پروتوپالست نزدیک تر است.
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گزینه 4 101

بخش های ۱ تا ۴ به ترتیب عبارت اند از روپوست، پوست، استوانۀ آوندی و آوند آبکش سرالد نزدیک نوک ریشه با کالهک که

بخش انگشتانه مانندی است، پوشیده می شوند.

گزینه 3 102

یاخته های اسکلرئیدی موجب ایجاد ذره های سختی می شوند که در هنگام خوردن گالبی حس می شوند. این یاخته ها در طی

حیات خود قبل از چوبی شدن دیواره، می توانند زنده و دارای پالسمودسم نیز باشند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": اسکلرئيدها نسبت به فیبرها کوتاه ترند.

گزينۀ "2": یاخته های اسکلرئید در سامانۀ بافت آوندی مشاهده نمی شوند.

کنه دیوارۀ پسین ضخیم و چوبی شده دارند. گزينۀ "4": یاخته های سخت آ

گزینه 4 103

چوبی شدن دیواره، اغلب سبب مرگ پروتوپالست می شود.

گزینه 3 104

الیه ای روی سطح بیرونِی یاخته های روپوست قرار دارد. این الیه "پوستک" نامیده می شود. پوستک نسبت به آب نفوذناپذیر است،

زیرا از ترکیبات لیپیدی مانند کوتین ساخته شده است. یاخته های روپوستی این ترکیبات را می سازند و آن را به سطحی از روپوست

ترشح می کنند که مجاور هوا است. پوستک از ورود نیش حشرات و عوامل بیماری زا به گیاه نیز جلوگیری می کند و در حفظ گیاه

کنه را مشاهده کرد که دیوارۀ نخستین ضخیم دارند. در برابر سرما نیز نقش دارد. در زیر پوستک می توان یاخته های چسب آ

گزینه 2 105

موارد ج و د درست است.

بررسی سایر موارد:

الف: در دیوارۀ نخستین، رشته های سلولزی در زمینه ای از پروتئین و انواعی از پلی ساکاریدهای غیررشته ای (خمیری شکل) قرار

می گیرند.

ب: ویژگی دیوارۀ نخستین است نه دیوارۀ پسین!

گزینه 4 106

پالسمودسم، بخشی از پروتوپالست است که بین دو یاختۀ گیاهی ارتباط برقرار نموده و امکان تبادل مواد مغذی و ترکیبات دیگر را

فراهم می کند.
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گزینه 4 107

همۀ موارد عبارت را به نادرستی تکمیل می کنند.

بررسی موارد:

الف) گیاه توبره واش و گیاه آزوال در تاالب های شمال می رویند. گیاه توبره واش از گیاهان حشره خوار است و به کمک بخش

کوزه مانند خود به شکار و سپس گوارش حشرات و الرو آن ها می پردازد؛ بنابراین آنزیم هایی برای گوارش حشرات دارد؛ اما گیاه آزوال

یک گیاه کوچک آبزی است و چنین ویژگی ندارد.

ب) گیاه گونرا و گیاهان حشره خوار در خاک های فقیر ازنظر نیتروژن می رویند. سیانوباکتری هایی که در حفره های کوچک شاخه و

دمبرگ گیاه گونرا زندگی می کنند، نیتروژن تثبیت شده را برای گیاه فراهم می کنند، اما گیاهان حشره خوار مواد نیتروژن دار خود را از

باکتری های همزیست نمی گیرند.

ج) گیاهان انگل همه یا بخشی از آب و مواد غذایی خود را از یک گیاه فتوسنتزکننده دریافت می کنند.

د) گیاه گونرا در حفره های موجود در ساقه و دمبرگ خود دارای سیانوباکتری های تثبیت کنندۀ نیتروژن است که مواد نیتروژن دار

موردنیاز خود را ازطریق اندام های هوایی می گیرد، نه ریشه.

گزینه 3 108

توجه کنید گیاه آزوال در تاالب های شمال کشور می روید، نه گیاه گونرا.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": گیاه سس و شته (جانور) هر دو با ایجاد اندام مکنده به درون ساختار آوندی گیاه تغذیه می کنند.

گزینۀ "۲": قارچ ریشه ای ها (میکوریزا) ازطریق همزیستی با گیاهان و گل جالیز ازطریق رابطۀ انگلی با گیاهان مواد مغذی را دریافت

می کنند.

گزینۀ "۴": گرهک های ریشۀ گیاه سویا (تیرۀ پروانه واران) همانند باکتری های تثبیت کنندۀ نیتروژن پس از مرگ در خاک می ماند و

گیاخاک غنی از نیتروژن ایجاد می کند.

گزینه 2 109

همۀ موارد صحیح اند.

درخت نهان دانه و دولپه ای دارای رشد پسین، دو نوع سرالد پسین به نام های بن الد آوندساز و بن الد چوب پنبه ساز دارد.

بررسی موارد:

الف) آوندهای چوبی از بن الد آوندساز و بافت چوب پنبه ای از بن الد چوب پنبه ساز منشأ می گیرند که واجد یاخته هایی مرده اند و

پروتوپالست خود را از دست داده اند.

ب) پیدایش آوندهای چوب و آبکش نخستین مربوط به فعالیت سرالدهای نخستین است، نه پسین.

ج) آوند آبکش پسین حاصل از فعالیت بن الد آوندساز و تمامی یاخته های حاصل از فعالیت بن الد چوب پنبه ساز همگی در ناحیۀ

پوست درخت نهان دانه و دولپه ای قرار دارند.
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گزینه 2 110

گیاه توبره واش از گیاهان حشره خوار بوده و در تاالب های شمال کشور می روید. در گیاهان حشره خوار برخی برگ ها برای شکار و

گوارش جانوران کوچک مانند حشرات، تغ�ر کرده است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": این گیاه فتوسنتزکننده است. بیشتر گیاهان می توانند به وسیلۀ فتوسنتز، بخشی از مواد مورد نیاز خود را تولید کنند.

گزینۀ "٣": برای گیاه آزوال صادق است.

گزینۀ "۴": گیاه توبره واش، حشرات و الرو آن ها را به سرعت به درون بخش کوزه مانند خود می کشد و سپس گوارش می دهد.

گزینه 3 111

در شیوه های انتقال مواد در مسیرهای کوتاه در عرض ریشه، باتوجه به شکل زیر در دو مسیر عرض غشایی و سیمپالستی، مواد از

کواپورین عبور کند. میان یاخته (سیتوپالسم) عبور می کنند که در مسیر عرض غشایی ممکن است آب از کانال های پروتئینی به نام آ

گزینه 3 112

بافت زمینه ای دارای ۳ نوع بافت پارانشیم، کالنشیم و اسکلرانشیم است. بافت پارانشیم و کالنشیم فاقد دیوارۀ چوبی شده هستند.

این دو بافت فاقد دیوارۀ پسین نفوذناپذیر نسبت به آب هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": بافت اسکلرانشیم دارای یاخته های مرده است. یاخته های این بافت به علت دیواره های چوبی سبب استحکام اندام

گیاهی می شوند.

گزینۀ "۲": یاخته های پارانشیم دارای دیوارۀ نخستین نازک هستند. یاخته های این بافت، وقتی گیاه زخمی می شود، تقسیم

می شوند و آن را ترمیم می کنند.

گزینۀ "۴": بافت پارانشیم دارای دیوارۀ نخستین نازک است. یاخته های بافت کارهای متفاوتی نظیر فتوسنتز و ذخیرۀ مواد انجام

می دهند؛ بنابراین یاخته های این بافت را می توان در اندام هایی همچون برگ ها مشاهده کرد.

گزینه 4 113

ریزوبیوم باکتری تثبیت کنندۀ نیتروژن و غیرفتوسنتزکننده است که در ریشۀ گیاهان تیرۀ پروانه واران نظیر لوبیا با تثبیت نیتروژن،

نیاز گیاه به این عنصر را برطرف می کند. در مقابل گیاه نیز مواد آلی موردنیاز باکتری را برای آن فراهم می کند.
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گزینه 2 114

پس از باربرداری آبکشی در مرحلۀ چهارم، آب از یاخته های آبکشی خارج و به آوند چوبی وارد می شود؛ بنابراین از میزان آب

یاخته های آبکشی کاسته می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": در باربرداری آبکشی، از میزان قندهای موجود در آوند آبکشی کاسته می شود؛ اما در بارگیری آبکشی این طور نیست.

گزينۀ "3": در مرحلۀ اول، انتقال مواد آلی به یاخته های آبکشی، با فعالیت پروتئین های غشائی و با فرآیند انتقال فعال (با مصرف

ATP) انجام می پذیرد. مهار این پروتئین ها بارگیری آبکشی را غیرممکن می کند.

گزينۀ "4": در مرحلۀ سوم، آب با جریان توده ای در آوند آبکش به سوی محل مصرف حرکت می کند.

گزینه 3 115

توجه کنید گیاه آزوال در تاالب های شمال کشور می روید، نه گیاه گونرا.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": گیاه سس و شته هر دو با ایجاد اندام مکنده به درون ساختار آوندی گیاه تغذیه می کنند.

گزینۀ "۲": قارچ در قارچ ریشه ای ها (میکوریزا) ازطریق همزیستی با گیاهان و گل جالیز ازطریق رابطۀ انگلی با گیاهان مواد مغذی

را دریافت می کنند.

گزینۀ "۴": گرهک های ریشۀ گیاه سویا (تیرۀ پروانه واران) همانند باکتری های تثبیت کنندۀ نیتروژن پس از مرگ در خاک می ماند و

گیاخاک غنی از نیتروژن ایجاد می کند.

گزینه 4 116

نتیجۀ فعالیت سرالدهای نخستین افزایش طول و تا حدودی عرض ساقه، شاخه و ریشه است.

گزینه 1 117

ریزوبیوم ها نوعی از باکتری های تثبیت کنندۀ نیتروژن هستند که در محل گرهک های ریشۀ گیاهان تیرۀ پروانه واران زندگی

می کنند. این باکتری ها توانایی انجام فتوسنتز و ساخت مادۀ آلی موردنیاز خود را ندارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۲": فرآیند تثبیت نیتروژن (تبدیل نیتروژن به آمونیوم) در ریزوبیوم ها رخ می دهد.

گزینۀ "3": گیاهان تیرۀ پروانه واران ازجمله گیاهان زراعی محسوب می شوند و برخالف گیاهان خودرو در هر محیطی قادر نیستند

سریعًا برویند.

گزینۀ "۴": ریزوبیوم ها فتوسنتزکننده نیستند.

گزینه 3 118

یاختۀ ترشح کنندۀ پوستک متعلق به سامانۀ بافت پوششی است، اما یاخته های مردۀ با دیوارۀ چوبی می توانند متعلق به بافت

کنه یا آوندی باشند که در سامانۀ بافت پوششی دیده نمی شوند. سخت آ
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گزینه 4 119

سیانوباکتری ها نوعی از باکتری های فتوسنتزکننده اند. در طی فتوسنتز کربن دی اکسید جو، جذب و در فرآیند فتوسنتز به  کار برده

می شود.

بررسی سایر موارد:

الف) بعضی از سیانوباکتری ها عالوه بر فتوسنتز، تثبیت نیتروژن هم انجام می دهند.

ج) شکل گیری دستگاه مربوط به  جانداران پریاخته ای است، درحالی که سیانوباکتری ها تک یاخته ای اند.

د) این همزیستی مربوط به ریزوبیوم ها است، نه سیانوباکتری ها.

گزینه 2 120

CO۲کربن عنصری است که اساس مادۀ آلی است و بیشتر به صورت گاز  از راه هوا و از فضای بین یاخته ای وارد گیاه می شود.

گزینه 2 121

گیاهان نمی توانند شکل مولکولی نیتروژن را جذب کنند. باکتری های تثبیت کنندۀ نیتروژن، (آمونیاک ساز و نیترات ساز)، در ایجاد

شکل قابل جذب نیتروژن نقش دارند، در قارچ ریشه ای، قارچ مواد آلی را از گیاه می گیرد و برای گیاه مواد معدنی و به خصوص

فسفات فراهم می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": گیاهان نمی توانند شکل مولکولی نیتروژن را جذب کنند و این نیتروژن بیشتر به صورت یون نیترات یا آمونیوم جذب

می شود. فسفر نیز، به صورت یون های فسفات از خاک جذب می شود.

گزینۀ "٣": فسفر به صورت یون فسفات از خاک جذب می شود. مقداری از کربن  دی اکسید هم با حل شدن در آب، به صورت یون

بی کربنات درمی آید که می تواند توسط ریشه یا برگ جذب شود.

گزینۀ "۴": فسفر نمی تواند از راه جو، جذب شود. نیتروژن و فسفر دو عنصر مهمی هستند که در ساختار پروتئین ها و مولکول های

وراثتی شرکت می کنند.

گزینه 4 122

یاخته های نگهبان روزنه که با باز و بسته شدن خود در تنظیم مقدار آب نقش دارند، در سامانۀ بافت پوششی قرار دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

کنه ای معموًال زیر روپوست قرار می گیرند. گزینۀ "۱": یاخته های چسب آ

گزینۀ "۲": یاخته های روپوستی در اندام های غیرهوایی مثل ریشه، کوتین ترشح نمی کنند.

گزینۀ "٣": توجه کنیم که کرک ها نوعی یاخته هستند که از تمایز یاخته های روپوستی ایجاد می شوند.

گزینه 4 123

یاخته های چوب پنبه ای متعلق به سامانه بافت پوششی هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": ویژگی های فیبر می باشد که در سامانۀ بافت زمینه ای و سامانۀ بافت آوندی یافت می شود.

کنه ای) است که در سامانۀ بافت زمینه ای و سامانۀ بافت آوندی یافت می شود. گزینۀ "۲": ویژگی های بافت پارانشیمی (نرم آ

گزینۀ "3": ویژگی سرالدهای پسین می باشد که یاخته های حاصل از کامبيوم چوب پنبه ساز جزء پیراپوست و متعلق به سامانۀ بافت

پوششی و كامبيوم آوندساز متعلق به سامانۀ بافت آوندی می باشد.

www.konkur.in

forum.konkur.in



32لرنیتو 1398 /101

گزینه 1 124

اصلی ترین یاخته های بافت آوندی، یاخته هایی اند که آوندها را می سازند و همان طور که می دانید شیرۀ خام و پرورده را در سراسر

گیاه جابه جا می کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۲": بعضی آوندهای چوبی از یاخته های دوکی شکل دراز به نام نایدیس (تراکئید) ساخته شده اند، درحالی که بعضی دیگر از

به دنبال هم قرار گرفتن یاخته های کوتاهی به نام عنصر آوندی تشکیل می شوند. در این آوندها دیوارۀ عرضی از بین رفته و لولۀ

پیوسته ای تشکیل شده است.

گزینۀ "3": یاخته های آوند آبکش، فاقد دیوارۀ پسین چوبی شده هستند.

گزینۀ "۴": یاخته های آوند چوبی و آبکش فاقد هسته و مولکول های دنا هستند.

گزینه 4 125

گیاه گوجه فرنگی یک گیاه نهان دانه است و برای هدایت شیرۀ خام (مواد معدنی) به یاخته های بالغ مردۀ نایدیس و عنصر آوندی

نیاز دارد. اطالعات گزینۀ4، ویژگی عنصر آوندی است.

گزینه 4 126

مراحل حرکت مواد در آوندهای آبکشی:

مرحلۀ "۱": قند و مواد آلی در محل منبع به روش انتقال فعال، وارد یاخته های آبکش می شوند. به این عمل بارگیری آبکشی گفته

می شود.

در پی ورود مواد آلی اندکی آب نیز از یاختۀ منبع به آوند آبکشی وارد می شود.

مرحلۀ "۲": با افزایش مقدار مواد آلی و به ویژه ساکارز، پتانسیل آب یاخته های آبکشی کاهش پیدا می کند. درنتیجه آب از

یاخته های مجاور آوندهای چوبی به آوند آبکشی وارد می شود.

مرحلۀ "3": در یاخته های آبکشی، فشار افزایش یافته و درنتیجه محتویات شیرۀ پرورده به صورت جریان توده ای (غیرفعال) از مواد

به سوی محل دارای فشار کمتر (محل مصرف) به حرکت درمی آیند.

مرحلۀ "۴": در محل مصرف، مواد آلی شیرۀ پرورده با انتقال فعال، باربرداری شده و در آنجا مصرف یا ذخیره می شوند. در کنار

آوندهای آبکش نهان دانگان یاخته های همراه قرار دارند. این یاخته ها به آوندهای آبکشی در ترابری شیرۀ پرورده کمک می کنند.

گزینه 4 127

دیوارۀ یاخته ای، در بافت های زنده گیاهی، بخشی به نام پروتوپالست را احاطه کرده است، اما هر بافت موجود در سامانۀ بافت

زمینه ای، بافتی زنده محسوب نمی گردد. پس سؤال موارد نادرست را می خواهد.

بررسی سایر موارد:

الف) بعد از تقسیم هسته، الیه (نه الیه هایی) به نام تیغۀ میانی تشکیل می گردد.

پ) پالسمودسم ها در این مناطق به فراوانی دیده می شود نه اینکه تنها در این مناطق دیده شوند.

گزینه 4 128

فسفات ترکیبی است که در خاک فراوان است؛ اما اغلب برای گیاهان غیرقابل دسترس است. در همزیستی بین قارچ و ریشۀ گیاه،

فسفات توسط قارچ برای ریشه جذب می شود نه توسط ریشه برای قارچ.
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گزینه 3 129

بخش های ۱ تا ۳ به ترتیب غشای یاخته، دیوارۀ یاخته ای و پالسمودسم را نشان می دهد. مشاهدۀ بافت های گیاهی با

میکروسکوپ الکترونی نشان می دهد که کانال های میان یاخته ای از یاخته ای به یاختۀ دیگر کشیده شده اند. به این کانال ها

پالسمودسم می گویند. مواد مغذی و ترکیبات دیگر می توانند از راه پالسمودسم ها از یاخته ای به یاختۀ دیگر بروند. (بدون عبور از

غشای یاخته ای)

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": مواد گوناگون برای ورود به یاخته یا خروج از آن، باید از سطح غشای یاخته عبور کنند. غشای یاخته، نفوذپذیری انتخابی

یا تراوایی نسبی دارد، یعنی فقط برخی از مولکول ها و یون ها می توانند از آن عبور کنند.

گزینۀ "۲": ترکیب شیمیایی دیواره در یاخته های متفاوت، متناسب با کاری که انجام می دهند و حتی در طول عمر یک یاخته فرق

می کند.

گزینۀ "۴": دیوارۀ یاخته ای عملکردهای متفاوتی دارد که واپایش تبادل مواد بین یاخته ها در گیاه یکی از آن ها است.

گزینه 2 130

بعضی گیاهان می توانند آلومینیم را در بافت های خود ذخیره کنند. مثًال وقتی گیاه گل ادریسی در خاک اسیدی رشد می کند، با

تجمع آلومینیم، گلبرگ ها آبی رنگ می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": افزایش بیش از حد بعضی از مواد در خاک می تواند مسمومیت ایجاد کند و مانع رشد گیاهان شود. بعضی گیاهان

می توانند غلظت زیادی از این مواد را درون خود به صورت ایمن نگهداری کنند، مثًال نوعی (یک نوع از انواع!) سرخس می تواند

آرسنیک را که ماده ای سمی برای گیاه است در خود جمع کند.

گزینۀ "3": بعضی گیاهان با جذب و ذخیرۀ نمک ها، موجب کاهش شوری خاک می شوند.

گزینۀ "۴": افزایش بیش از حد بعضی از مواد (نه هر عنصر!) در خاک، سبب مسمومیت گیاه می شود. در پی مسمومیت گیاه رشد

آن کاهش می یابد.

گزینه 4 131

بافت زمینه ای دارای ۳ نوع بافت پارانشیم، کالنشیم و اسکلرانشیم است. بافت پارانشیم و کالنشیم فاقد دیوارۀ چوبی شده هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

کنه ای وجود دارد. اسکلرئيدها، یاخته های کوتاه و کنه دارای یاخته های مرده است. دو نوع یاختۀ سخت آ گزینۀ "۱": بافت سخت آ

کنه ای اند. از فیبرها در تولید طناب و پارچه نیز استفاده می کنند. فیبرها، یاخته های دراز سخت آ

گزینۀ "۲": یاخته های پارانشیم دارای دیوارۀ نخستین نازک هستند. یاخته های این بافت، وقتی گیاه زخمی می شود، تقسیم

می شوند و آن را ترمیم می کنند.

کنه ای معموًال زیر روپوست قرار کنه (کالنشیم) دارای دیوارۀ نخستین ضخیم است. یاخته های چسب آ گزینۀ "3": بافت چسب آ

می گیرند؛ بنابراین یاخته های این بافت را می توان در اندام های هوایی مشاهده کرد.

www.konkur.in

forum.konkur.in



34/101لرنیتو 1398

گزینه 3 132

با تشکیل دیوارۀ نخستین و پسین، تیغۀ میانی از پروتوپالست دور می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه های "۱" و "۴": دیوارۀ نخستین، مانند قالبی، پروتوپالست را دربرمی گیرد؛ اما مانع رشد آن نمی شود؛ زیرا قابلیت گسترش و

کشش دارد و همراه با رشد پروتوپالست و اضافه شدن ترکیبات سازندۀ دیواره، اندازۀ آن نیز افزایش می یابد.

گزینۀ "۲": پلی ساکارید پکتین در ساختار تیغۀ میانی یاختۀ گیاهی به کار رفته است.

گزینه 4 133

در اندام های هوایی، بعضی یاخته های روپوستی به یاخته های نگهبان روزنه، کرک و یاخته های ترشحی تمایز می یابند. در ریشه از

تمایز یاخته های روپوست، تار کشنده ایجاد می شود.

منشأ هر سه سامانۀ بافتی پیکر گیاه، یاخته های سرالدی (مریستمی) هستند. این یاخته ها دائمًا تقسیم می شوند و به طور فشرده

کنار هم قرار می گیرند. هستۀ درشت آن ها که در مرکز یاخته قرار دارد، بیشتر حجم یاخته را به خود اختصاص داده است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": روپوست ریشه، پوستک ندارد.

گزینۀ "۲": در مورد همۀ یاخته های سامانۀ بافت پوششی صادق نیست. یاخته های نگهبان روزنه فتوسنتز می کنند.

گزینۀ "3": یاخته های بیرونی سطح کالهک ریشه این ویژگی را دارند، اما برای مثال در مورد یاخته های ترشحی (تمایزیافته از

یاختۀ روپوستی) صادق نیست.

گزینه 3 134

بافت هایی که در استحکام گیاه چوبی نقش دارند، بافت های آوند چوبی، اسکلرانشیمی و کالنشیمی هستند. یاخته های سازندۀ

آوند آبکشی و یاخته های همراه در جابه جایی شیرۀ پرورده نقش دارند. یاخته های کالنشیمی به انعطاف پذیری اندام های گیاهی

کمک می کنند. یاخته های این بافت معموًال در زیر روپوست قرار دارند. یاخته های آوند آبکش و یاخته های همراه در زیر روپوست

قرار ندارند و در بخش سامانۀ بافت آوندی دیده می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": یاخته های کالنشیم دیوارۀ پسین ندارند.

گزینۀ "۲": برخی از یاخته های بافت اسکلرانشیم زنده هستند، اما دارای بخش های چوبی شده نیز در دیوارۀ خود هستند.

گزینۀ "۴": یاخته های همراه هسته دارند و الگوهای رشدونمو (DNA) در هستۀ خود دارند.

گزینه 3 135

کنه ای است که در گیاهان آبزی، فضای بین یاخته ای فراوان دارد. رایج ترین بافت سامانۀ بافت زمینه ای، بافت نرم آ

بررسی گزینه های نادرست:

گزینۀ "۱": سامانۀ بافت پوششی در برگ ها، ساقه ها و ریشه های جوان روپوست نامیده می شود و معموًال از یک الیۀ یاخته تشکیل

شده است.

گزینۀ "۲": در سطح یاختۀ تار کشنده کوتین دیده نمی شود.

گزینۀ "۴": در برش عرضی ساقۀ گیاهان نهان دانه (نه همۀ گیاهان)
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گزینه 4 136

همۀ موارد صحیح هستند.

بررسی موارد:

الف) در ریشۀ گیاهان دولپه، آوندهای چوبی به صورت ستاره ای شکل آرایش یافته اند و آوندهای آبکش در بین دستجات آن قرار

گرفته است.

ب) در ساقۀ گیاهان دولپه ای بخشی از یاخته های پارانشیم که در بین دستجات آوندی قرار دارند، می توانند به حالت سرالدی

بازگردند.

ج) کالهک در رأس ریشه قرار دارد.

د) کرک از تمایز روپوست در اندام های هوایی گیاه ایجاد می شود.

گزینه 2 137

موارد الف و د درست است.

بررسی سایر موارد:

ب: بیشتر نیتروژن مورداستفادۀ گیاهان به صورت یون آمونیوم و یا نیترات است.

ج: گرچه فسفات در خاک فراوان است؛ اما اغلب برای گیاهان غیرقابل دسترس است.

گزینه 4 138

دیوارۀ نخستین، مانند قالبی، پروتوپالست را دربر می گیرد، اما مانع رشد آن نمی شود؛ زیرا قابلیت گسترش و کشش دارد و همراه با

رشد پروتوپالست و اضافه کردن ترکیبات سازندۀ دیواره، اندازۀ آن نیز افزایش می یابد. دیوارۀ نخستین از الیه یا الیه های مختلفی

تشکیل شده است که در آن، رشته های سلولزی در زمینه ای از پروتئین و انواعی از پلی ساکاریدهای غیر رشته ای قرار می گیرند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "1": همۀ یاخته های گیاهی، تیغۀ میانی دارند. تیغۀ میانی از پلی ساکاریدی به نام پکتین ساخته شده است. در بعضی

یاخته ها (نه همۀ آن ها)، پکتین دیواره با جذب آب، متورم و ژله ای می شود. به این تغ�ر، ژله ای شدن می گویند.

گزینۀ "2": ترکیبات رنگی در کریچه (واکوئل) و رنگ دیسه (کروموپالست)، پادُاکسنده (آنتی اکسیدان) هستند. پس ممکن است

یاخته ای ترکیبات آنتی اکسیدان را در واکوئل های خود داشته باشد اما فاقد کلروپالست باشد.

گزینۀ "3": دقت کنید یاخته ها ممکن است عالوه بر آلكالوئیدها، ترکیبات پادُاكسنده دیگری مثل ترکیبات رنگی موجود در کریچه ها

و دیسه ها را تولید کنند.

گزینه 2 139

بخش ۱ تا ۴ به ترتیب سرالد در جوانۀ انتهایی، برگ، بافت زمینه ای در حال تشکیل و سرالد در جوانۀ جانبی را نشان می دهد.

کنه ای حضور دارند. وقتی گیاه زخمی می شود، این یاخته ها تقسیم می شوند و آن را ترمیم درون بافت زمینه ای، یاخته های نرم آ

می کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": یاخته های سرالدی در جوانۀ انتهایی و جانبی قرار دارند.

گزینۀ "3": کرک که نوعی یاختۀ روپوستی تمایزیافته است، در ساختار اندام هوایی گیاه وجود دارد، اما بافت زمینه ای در حال

تشکیل، یاختۀ روپوستی ندارد.

گزینۀ "۴": درون برگ و بافت زمینه ای در حال تشکیل، انواعی از یاخته های گیاهی وجود دارند.
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گزینه 2 140

بر اساس شکل (۱) فصل ۷، نیترات در ریشۀ گیاه به آمونیوم تبدیل می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": هرچه از پا�ن به باال می رویم، پتانسیل آب منفی تر می شود. (کاهش می یابد.)

گزینۀ "3": گل جالیز اندام مکندۀ خود را به ریشۀ گیاه میزبان وارد می کند.

گزینۀ "۴": در باغبانی برای داشتن میوه های کمتر ولی درشت تر، تعدادی از گل ها یا میوه های جوان را می چینند.

گزینه 2 141

شکل سؤال نشان دهندۀ آزمایشی برای اندازه گیری فشار ریشه ای است. در بیشتر گیاهان فشار ریشه ای نقش کمی در صعود شیرۀ

خام دارد؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت در انواع کمی از گیاهان، فشار ریشه ای نقش زیادی در صعود شیرۀ خام دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": جریان توده ای در آوندهای چوبی تحت اثر دو عامل فشار ریشه ای و تعرق و با همراهی خواص ویژۀ آب انجام می شود.

این آزمایش تنها برای فشار ریشه ای است.

گزينۀ "3": عامل اصلی انتقال شيرۀ خام، مکشی است که در اثر تعرق از سطح گیاه ایجاد می شود.

گزينۀ "4": یاخته های درون پوست و یاخته های زندۀ درون استوانۀ آوندی ریشه، با انتقال فعال، یون های معدنی را به درون

آوندهای چوبی منتقل می کنند. این عمل باعث افزایش مقدار این یون ها، کاهش پتانسیل آب و درنتیجه ورود آب به درون آوند

چوبی می شود.

گزینه 2 142

آوند آبکشی مسئول هدایت قند و مواد غذایی دیگر در سرتاسر گیاه است. کشش تعرقی موجب صعود شیرۀ خام در آوند چوبی

می شود.

گزینه 1 143

همۀ موارد نادرست اند.

بررسی موارد:

الف: بخش آلی خاک یا گیاخاک (هوموس) به طور عمده از بقایای جانداران (نه فقط گیاهان) و اجزای در حال تجزیۀ آن ها تشکیل

شده است.

ب: میکروارگانیسم ها بخش زندۀ خاک را تشکیل می دهند که در هوازدگی شیمیایی نقش دارند؛ ولی تنها عامل ایجاد آن نیستند،

ریشۀ گیاهان نیز می تواند در این فرآیند نقش داشته باشد.

ج: بخش آلی و ریزاندامگان های خاک می توانند اسید تولید کنند که ریزاندامگان های خاک غیرگیاهی هستند و قسمتی از بخش

آلی نیز منشأ غیرگیاهی دارد.
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گزینه 3 144

با توجه به شکل صفحۀ ۱۲۵ کتاب درسی آب، در حین حرکت به سمت مناطقی می رود که پتانسیل آب کمتری داشته باشد.

بررسی گزینه های نادرست:

گزینۀ "۱": گیاه سس اصًال ریشه ندارد و مفهوم فشار ریشه ای برای این گیاه، صادق نیست.

گزینۀ "۲": در گیاهانی نظیر کاکتوس که رفتار روزنه ای آن ها در حضور نور متفاوت است با کاهش نور، روزنه های آن ها باز می گردد.

گزینۀ "۴": خروج آب از بین یاخته های نگهبان روزنه یعنی انجام فرآیند تعرق که در طی آن، پتانسیل آب یاخته های نگهبان روزنه

کاهش نمی یابد.

گزینه 3 145

باتوجه به جملۀ چگونه از دانه ای کوچک، گیاهی چندین برابر بزرگ تر یا درختی با چندین متر طول ایجاد می شود، می توان فهمید

که گیاهان با ساختار درختی می توانند از دانه تشکیل شده باشند.

گزینه 2 146

تنها عبارت "الف" صحیح است.

بررسی نادرستی سایر عبارت ها:

عبارت ب: فقط برای یاخته های نگهبان روزنه صحیح است.

عبارت پ: پوستک در سطح روپوست قرار دارد نه در دیوارۀ یاخته ای.

گزینه 4 147

بررسی گزینه ها:

گزینه های "۱" و "۲": آوندهای چوبی در ریشۀ گیاهان دولپه به شکل ستاره قرار گرفته اند.

گزینۀ "3": در ساقۀ گیاهان دولپه، در هر دستۀ آوندی، آوندهای چوبی به سمت داخل و آوندهای آبکش به سمت خارج ساقه قرار

دارند.

گزینۀ "4": در ریشۀ گیاهان تک لپه، استوانۀ آوندی شامل الیۀ ریشه زا، دسته های آوندی و مغز ریشه است. ریشۀ گیاهان دولپه

فاقد مغز است.

گزینه 1 148

در فرآیند ژله ای شدن آب به تیغۀ میانی که پکتین زیادی دارد، افزوده می گردد که این الیه، مسن ترین الیۀ دیوارۀ سلولی گیاهی

است.

بررسی موارد نادرست:

گزینۀ "۲": كانی شدن و ژله ای شدن هر دو در اثر افزوده شدن ترکیب معدنی به دیوارۀ یاخته ای گیاهان حاصل می گردد.

گزینۀ "3": رسوب لیگنین در دیوارۀ یاخته ای، اغلب سبب مرگ و توقف تنفس یاخته ای می گردد.

گزینۀ "۴": کوتین و چوب پنبه، این ویژگی را در گیاهان دارند که از جنس لیپیدند اما تولید آن ها در پروتوپالست رخ می دهد.
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گزینه 3 149

یاخته های دارای سبزدیسه، زنده بوده و در طی تنفس یاخته ای ATP تولید می کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": رنگ دیسه ها در ریشۀ هویج، مقدار فراوانی کاروتن دارند. ریشه جزء اندام های هوایی نیست.

گزینۀ "۲": آوندهای چوبی یاخته های مرده اند و فاقد رنگ دیسه و نیز تنفس یاخته ای هستند.

گزینۀ "۴": بخشی از انرژی جانداران به صورت گرما از دست می رود.

گزینه 2 150

همۀ روزنه های موجود در برگ گوجه فرنگی شامل روزنه های هوایی و روزنه های آبی هستند. هر دو نوع روزنه در خروج آب از گیاه

نقش دارند. تعرق و تعریق با ایجاد کشش سبب پیوستگی شیرۀ خام در آوندهای چوبی می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: روزنه های هوایی تبادالت گازی انجام می دهند ولی از روزنه های آبی، آب به صورت مایع خارج می شود.

گزینۀ3: روزنه های آبی همواره باز هستند.

گزینۀ4: یاخته های نگهبان پس از جذب آب (تورژسانس) و از دست دادن آب (پالسمولیز) تغ�ر اندازه می دهند و روزنه های

هوایی باز و بسته می شوند؛ ولی روزنه های آبی همیشه باز هستند و تغ�ر اندازه نمی دهند.

گزینه 2 151

ترکیبات رنگی ذخیره شده در کریچه و رنگ دیسه در پیشگیری از سرطان (نه درمان!) و نیز بهبود عملکرد مغز و سایر اندام ها نقش

مثبتی دارند. (رد گزینۀ ۴)

مغز، عملکردهای حیاتی بدن مثل تنفس را کنترل می کنند. (تأ�د گزینۀ ۲)

در ساختار سبزدیسه برخالف رنگ دیسه و کریچه ممکن است سبزینه تجزیه شده و مقدار کاروتنوئید افزایش یابد. (رد گزینۀ ۱)

در کریچه کاروتنوئید یافت نمی شود. (رد گزینۀ ۳)

گزینه 2 152

سرالدهای نخستین همانند سرالدهای پسین، در تولید بافت آوندی (چوبی و آبکش) نقش مهمی دارند. هر دوی این یاخته ها

دارای سیتوپالسم اندک و هستۀ درشت هستند. هر دو نوع مریستم در رشد قطری گیاه نقش دارند.

بررسی موارد نادرست:

مورد الف) دقت کنید برخی مریستم ها در ریشۀ گیاه قرار دارند.

مورد ب) فقط برای بن الد آوندساز صحیح است.

گزینه 3 153

کنۀ سبزینه دار برگ) به روش انتقال فعال (صرف انرژی) وارد یاخته های در مرحلۀ اول قند (ساکارز) و مواد آلی در محل منبع (نرم آ

آبکش می شوند.
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گزینه 2 154

ازآنجاکه در مسیر سیمپالستی آب و مواد محلول در آن از راه پالسمودسم ها عبور می کنند، بنابراین چوب پنبه ای شدن دیواره های

جانبی یاخته های درون پوست یا همان نواری کاسپاری مانعی برای عبور این مواد نخواهد بود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": برای انتقال آب در عرض غشای بعضی یاخته های گیاهی و جانوری و غشای ُکریچۀ بعضی یاخته های گیاهی   ،

پروتئین هایی دخالت دارند که سرعت جریان آب را افزایش می دهند.

گزینۀ "3": در مسیر عرض غشایی نیز آب و مواد محلول می توانند از فضای بیرون پروتوپالست عبور کنند.

گزینۀ "۴": در مسیر سیمپالستی، آب و بسیاری از مواد محلول (نه همه) می توانند از فضای پالسمودسم به یاخته های دیگر منتقل

شوند.

گزینه 1 155

همه موارد به نادرستی بیان شده اند.

بررسی موارد:

الف) نادرست. ویروس در خیلی از یاخته های گیاه ممکن است مشاهده شود ازجمله یاخته های آوندی! ولی الزامًا همه آن ها

آپاپتوز انجام نمی دهند.

ب) نادرست. تولید و انتشار ترکیب فرار برای دور کردن مورچه ها است نه جذب زنبورها!

ج) نادرست. زنبور وحشی از آن ها تغذیه نمی کند، بلکه زاده های آن تغذیه می کنند.

د) نادرست. با تعریف کتاب الزامًا گل جالیز گیاه دارزی نیست!

گزینه 4 156

یاخته های سرالدی (مریستمی) دائمًا تقسیم می شوند و یاخته های موردنیاز برای ساختن سامانه های بافتی را تولید می کنند. نتیجۀ

فعالیت سرالدهای نخستین، افزایش طول و تا حدودی عرض ساقه، شاخه و ریشه است. سرالد پسین در افزایش ضخامت

بخش های مختلف گیاه نقش دارد. دو نوع سرالد پسین در گیاهان دو لپه ای وجود دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": سرالد نخستین ریشه، نزدیک به انتهای ریشه قرار دارد و با بخش انگشتانه مانندی به نام "کالهک" پوشیده می شود.

کالهک ترکیب پلی ساکاریدی ترشح می کند که سبب لزج شدن سطح آن و در نتیجه نفوذ آسان ریشه به خاک می شود؛ اما

سرالدهای نخستین ساقه توسط کالهک محافظت نمی شوند.

گزینۀ "۲": یاخته های سرالدی به طور فشرده قرار می گیرند. هستۀ درشت (نه پالست) آن ها که در مرکز قرار دارد، بیشتر حجم

یاخته را به خود اختصاص می دهد.

گزینۀ "٣": در مورد سرالدهای نخستین صادق نیست.

گزینه 3 157

بعضی از یاخته های گیاهی واکوئل درشتی دارند که بیشتر حجم یاخته را اشغال می کند.

بررسی گزینه های "۲ و ۱": قرار گرفتن یاخته های روپوست پیاز در آب مقطر منجر به تورژسانس آن ها می شود. ولی قرار گرفتن در

آب معمولی و محلول ۱۰% نمک منجر به پالسمولیز (با درجات متفاوتی) می شود.
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گزینه 1 158

انتقال آب از طریق فرآیند اسمز انجام می شود. اسمز نوعی انتشار است که طی آن آب از یاخته های زندۀ درون استوانۀ آوندی

ریشه، به درون آوند چوبی می رود و موجب افزایش پتانسیل آب در آوند چوبی می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "2": نقل  و انتقال یون ها و سایر مواد جذب شده از طریق انتقال فعال انجام می شود، اما توجه کنید وجود الیه ای از جنس

چوب پنبه به نام نوار کاسپاری در دیوارۀ جانبی یاخته های زندۀ درون پوست مانع از برگشت مواد جذب شده به بیرون از ریشه

می شود.

گزينۀ "3": انتقال یون های مغذی با کمک فرآیند انتقال فعال (نه انتشار ساده) انجام می شود. انتقال فعال یون های مغذی به درون

آوند چوبی و به دنبال آن انتشار آب، سبب ایجاد فشار ریشه ای می شود.

گزينۀ "4": پروتئین ها و نوکلئیک اسیدها به قدری بزرگ هستند که نمی توانند با کمک انتقال فعال در گیاهان مبادله شوند.

گزینه 1 159

شکل، برش عرضی ساقۀ یک گیاه نهان دانۀ دولپه را نشان می دهد.

پیراپوست در اندام های مسن گیاه نهان دانه دارای سرالد پسین، جانشین روپوست می شود. پیراپوست به علت داشتن یاخته های

چوب پنبه ای شده، نسبت به گازها نیز نفوذناپذیر است.

گزینه 2 160

موارد "الف" و "ج" درست هستند.

خروج آب به صورت مایع (تعریق) در هنگامی که تعرق کاهش می یابد، افزایش پیدا خواهد کرد.

بررسی تمام موارد:

مورد "الف": خروج ساکارز از یاخته های نگهبان روزنه با بسته شدن روزنه های هوایی همراه است. بسته شدن روزنه های هوایی نیز

موجب کاهش شدت تعرق شده و از این طریق شرایط را برای انجام تعریق فراهم می سازند. (درستی "الف")

مورد "ب": فشار ریشه ای از عوامل مؤثر در تعریق است و با کاهش آن میزان تعریق نیز کاهش می یابد. (نادرستی "ب")

مورد "ج": با افزایش میزان رطوبت هوا از شدت تعرق کاسته شده و بر شدت تعریق افزوده می شود. (درستی "ج")

مورد "د": آرایش خاص رشته های سلولزی در دیوارۀ یاخته های نگهبان روزنه مانع از گسترش دیوارۀ عرضی آن ها می شود.

(نادرستی "د")
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گزینه 1 161

ذرات غیرآلی خاک از تخریب فیزیکی و شیمیایی سنگ ها در فرآیندی به نام هوازدگی ایجاد می شوند. این ذرات از اندازۀ بسیار

کوچک رس تا بسیار درشت شن و ماسه را شامل می شوند. تغ�رات متناوب یخ زدن و ذوب شدن آب که باعث خردشدن سنگ ها

می شود، نمونه ای از اثر هوازدگی فیزیکی است. اسیدهای تولیدشده توسط بعضی از جانداران و نیز ریشۀ گیاهان هم می توانند

هوازدگی شیمیایی ایجاد کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۲": افزایش تولید ترکیبات اسیدی در خاک با ایجاد هوازدگی شیمیایی باعث آزادشدن مقادیر بیشتری ذرات معدنی از

سنگ ها می شود و به افزایش ذرات معدنی در خاک کمک می کند.

گزینۀ "3": بعضی از اجزای گیاخاک مواد اسیدی تولید می کنند که به علت داشتن بارهای منفی، یون های مثبت را در سطح خود

نگه می دارد. این کار گیاخاک مانع از شستشوی این یون ها می شود.

گزینۀ "۴": بخش آلی خاک یا گیاخاک (هوموس)، به طور عمده از بقایای جانداران و به ویژه اجزای در حال تجزیۀ آن ها تشکیل

شده است.

گزینه 2 162

در گیاهان در حالت عادی، انتقال مواد به استوانۀ آوندی از طریق همۀ یاخته های درون پوست و از راه سیمپالستی انجام می شود.

در این گیاهان، همۀ یاخته های درون پوست دارای نواری از جنس چوب پنبه (سوبرین) در دیوارۀ جانبی خود هستند که به آن نوار

کاسپاری می گویند. در ریشۀ بعضی از گیاهان، نوار کاسپاری عالوه بر دیواره های جانبی یاخته های درون پوست، دیوارۀ پشتی را نیز

می پوشاند. در این گیاهان فقط بعضی از یاخته ها که یاختۀ معبر نامیده می شوند و فاقد نوار کاسپاری در دیوارۀ خود هستند،

انتقال مواد به استوانۀ آوندی را انجام می دهند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": در گیاهان، عبور مواد از درون پوست فقط از طریق مسیر سیمپالستی صورت می گیرد؛ اما پس ازآن و در استوانۀ آوندی،

حرکت در هر 3 مسیر آپوپالستی، سیمپالستی و عرض غشائی ادامه می یابد.

گزينۀ "3": در ریشۀ بعضی از گیاهان، نوار کاسپاری عالوه بر دیواره های جانبی یاخته های درون پوست، دیوارۀ پشتی را نیز

می پوشاند. این یاخته ها که در دیوارۀ پشتی خود نیز نوار کاسپاری دارند، ظاهری نعلی شکل دارند.

گزينۀ "4": در همۀ گیاهان ریشه دار، همۀ یاخته های درون پوست توانایی دریافت آب از سایر یاخته های پوست را دارند اما در

بعضی از آن ها، این یاخته ها توانایی انتقال آب به یاخته های استوانۀ آوندی را ندارند؛ زیرا دیوارۀ پشتی نیز دارای نوار کاسپاری

است.
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گزینه 3 163

در دوزیستان (که بیشتر تبادالت گازی از راه پوست صورت می گیرد)، کلیه همانند ماهی های آب شیرین، ادرار رقیق ایجاد می کند

ولی مثانه برخالف آن ها در مواقع کم آبی اجازۀ دفع این ادرار رقیق را نمی دهد و توان بازجذب آب را دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست. خزندگان، پرندگان و پستانداران پیچیده ترین شکل کلیه را دارند ولی در تمام مراحل زندگی دارای گردش خون

مضاعف هستند نه بخشی از آن!

یادآوری: دوزیستان در بخش ابتدایی زندگی دارای گردش خون ساده و در ادامه دارای گردش خون مضاعف هستند.

گزینۀ 2: نادرست. جذب یون ها هیچ گاه به روش اسمزی نیست! جذب یون ها یا به روش انتقال فعال و یا به روش انتشار ساده و

به کمک پروتئین های غشائی ناقل صورت می گیرد.

گزینۀ 4: نادرست. ماهیان ساکن آب شیرین (مانند ماهی قرمز) به طور طبیعی مقدار زیادی ادرار رقیق دفع می کنند. اگر این

ماهی ها در آب هایی که آزوال در سطح آن رشد کرده باشد و یا آب هایی که کود شیمیایی وارد آن شده و باعث رشد سریع باکتری،

جلبک و گیاهان آبزی شده است قرار داشته باشند، تحت اثر نامطلوب آن ها قرار می گیرند.

گزینه 4 164

صورت سؤال به قارچ در قارچ ریشه ای، ریزوبیوم و گل جالیز اشاره دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "1": برای گل جالیز که نوعی انگل است، صادق نیست.

گزینۀ "2": برای گل جالیز و قارچ ریشه ای صادق نیست.

گزینۀ "3": برای گل جالیز صادق نیست چرا که تشکیل گل می دهد.

گزینه 4 165

۱) یاخته های فاقد هستۀ گیاهی عبارت اند از:

۱) یاخته های آوند آبکش

۲) یاخته های آوند چوبی

٣) یاخته های مرده مانند اسکلرانشیم و چوب پنبه

یاخته های آوند آبکشی و چوبی هر دو متعلق به سامانۀ بافت آوندی و اسکلرانشیم نیز مربوط به سامانۀ بافت زمینه ای است.

کنه (پارانشیم) توانایی تقسیم شدن دارند؛ تنها یاخته های سرالدی (مریستمی) ۲) یاخته های سرالدی (مریستمی) و یاخته های نرم آ

هستند که هستۀ درشت آن ها در مرکز یاخته قرار گرفته است.

کنه توانایی کنه ای و فیبر نیز وجود دارد. یاخته های نرم آ ۳) در بافت آوندی عالوه بر آوندها، یاخته های دیگری مانند یاخته های نرم آ

تقسیم داشته و قبل از تقسیم، دنای خود را دو برابر می کنند.

۴) منظور از یاخته های روپوستی غیر فتوسنتز کننده، تمامی یاخته های سامانۀ پوششی غیر از یاخته های نگهبان روزنه است. تمامی

یاخته های گیاهی دارای بخش های نازکی در دیوارۀ خود هستند که الن نامیده می شود؛ پس تمامی آن ها دارای دیوارۀ یاخته ای با

ضخامت های متفاوت در بخش های مختلف خود هستند.
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گزینه 4 166

ریزوبیوم ها و سیانوباکتری ها، باکتری های تثبیت کنندۀ نیتروژن هستند که یون آمونیوم تولید می کنند. بخشی از نیتروژن تولیدشده

در خاک، حاصل عملکرد زیستی باکتری ها است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": باکتری های تثبیت کنندۀ نیتروژن، به صورت آزاد در خاک یا همزیست با گیاهان زندگی می کنند.

گزینۀ "۲": برخی گیاهان با انواعی از باکتری ها همزیستی دارند.

گزینۀ "3": سیانوباکتری ها فتوسنتز می کنند و از این راه می توانند مواد آلی موردنیاز خود را تأمین کنند؛ اما ریزوبیوم ها فتوسنتز

کننده نیستند.

گزینه 2 167

پروتوپالست شامل اندامک ها، سیتوپالسم و غشای یاخته است و دیواره یاخته ای جزء آن نیست. موارد "الف" و "د" عبارت را

به درستی تکمیل می کنند.

بررسی موارد:

الف و د) دیواره و الن در پروتوپالست وجود ندارد.

ب) گلوتن پروتئینی است که در برخی گیاهان مانند بذر گندم و جو در کریچه ذخیره می شود. مولکول های پروتئین در غشاء نیز

یافت می شود.

ج) آنتوسیانین در کریچه وجود دارد.

گزینه 3 168

گلوتن ذخیره شده در کریچه ها می تواند باعث بروز بیماری سلیاک در برخی افراد شود.

گزینه 4 169

بعضی گیاهان در آب ها و یا در جاهایی زندگی می کنند که زمان هایی از سال با آب پوشیده می شوند. این گیاهان با مشکل کمبود

کنۀ هوادار در ریشه، ساقه و برگ، اکسیژن مواجه اند. به همین علت برای زیستن در چنین محیط هایی سازش هایی دارند. نرم آ

یکی از سازش های گیاهان آبزی است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": بعضی گیاهان در مناطق خشک و کم آب، ترکیب های پلی ساکاریدی در کریچه های خود دارند. این ترکیبات فشار

اسمزی درون یاخته را افزایش می دهد و درنتیجه جذب آب به یاخته های گیاهی زنده افزایش می یابد.

گزینۀ "۲": کرک ها با به دام انداختن رطوبت هوا، اتمسفر مرطوبی در اطراف روزنه ها ایجاد می کنند و مانع خروج بیش ازحد آب از

برگ می شوند.

گزینۀ "٣": ریشه های درختان حّرا در آب و گل قرار دارند. درختان حّرا برای مقابله با کمبود اکسیژن، ریشه هایی دارند که از سطح

آب بیرون آمده اند. این ریشه ها با جذب اکسیژن، مانع از مرگ ریشه ها به علت کمبود اکسیژن می شوند. به همین علت به این

ریشه ها، ُشش ریشه می گویند.
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گزینه 3 170

تشریح گزینه های نادرست:

گزینۀ "۱": گیاهان تیرۀ پروانه واران، گل هایی شبیه به پروانه دارند (نه برگ هایی).

کواپورین حضور ندارد. گزینۀ "۲": در غشای کریچۀ یاخته های جانوری برخالف گیاهی، کانال آ

گزینۀ "۴": در تعریق، قطرات آب از لبه یا انتهای برگ ها خارج می گردند.

گزینه 3 171

به خروج آب از گیاه به صورت بخار، تعرق و به خروج آب از گیاه به صورت مایع از انتها و یا از لبۀ برگ ها تعریق گفته می شود. تعرق

از محل روزنه های هوایی و تعریق از محل روزنه های آبی انجام می پذیرد. عامل اصلی صعود شیرۀ خام در آوندهای چوبی مکشی

است که در اثر تعرق ایجاد می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": وقوع هر دو فرآیند با شرایط محیطی اطراف گیاه ارتباط دارد؛ مثًال هنگامی که بخار آب هوای اطراف گیاه زیاد است

میزان تعرق کاهش یافته و در اثر آن احتمال رخداد تعریق زیاد می شود.

گزينۀ "2": تعریق از محل روزنه های آبی که همیشه باز هستند، انجام می پذیرد.

گزينۀ "4": یاخته های درون پوست و یاخته های زندۀ درون استوانۀ آوندی با انتقال فعال یون های معدنی به آوندهای چوبی (انتقال

فعال با فعالیت پروتئین های غشائی انجام می پذیرد) در ایجاد فشار ریشه ای نقش دارند. تعریق در اثر باال بودن فشار ریشه ای و کم

بودن میزان تعرق رخ می دهد؛ پس این فرآیند (فشار ریشه ای) وابسته به فعالیت پروتئین های غشائی یاخته های درون پوست و

یاخته های زندۀ درون استوانۀ آوندی است.

گزینه 4 172

در ریشۀ گیاهان علفی دولپه، برخالف گیاهان تک لپه، پارانشیم مغز وجود ندارد و مرکز ریشه را (مطابق تصویر زیر) آوند های چوبی

پر کرده اند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: درست. باتوجه به تصویر باال، خارجی ترین الیۀ استوانۀ آوندی الیه ریشه زا است که مرز آن با پوست مشخص است.

گزینۀ 2: درست. باتوجه به تصویر باال، دسته های آوند چوب و آبکش به صورت یک درمیان قرار دارند (درواقع دسته های آوند آبکش

البه الی دسته های چوبی قرار دارند).

گزینۀ 3: درست. در ریشۀ دولپه ها نوار، سطوح جانبی و در ریشۀ تک لپه ها سطوح جانبی و پشتی درون پوست دارای نوار کاسپاری

است.
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گزینه 2 173

یاخته های معبر که در ریشۀ برخی گیاهان وجود دارد جزء یاخته های درون پوست (آندودرم) محسوب می شود. تمام یاخته های

پوست در گیاهان جزء سامانۀ بافت زمینه ای محسوب می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

۱) در برش عرضی و زیر میکروسکوپ نوری، یاخته های آندودرم بجز یاخته های معبر ظاهر نعلی یا U شکل دارند.

۳) یاخته های معبر، جزء یاخته های آندودرم (نه استوانۀ آوندی) هستند.

۴) یاخته های معبر، برخالف سایر یاخته های مجاور خود در الیۀ آندودرم، نوار کاسپاری ندارند. نوار کاسپاری، از نوعی لیپید به نام

سوبرین تشکیل شده است.

گزینه 3 174

موارد (ب)، (ج) و (د) صحیح اند.

بررسی موارد:

الف: در ساقۀ گیاهان تک لپۀ علفی، دسته های آوندی بر روی چندین حلقه قرار دارند.

ب: در ریشۀ گیاهان تک لپۀ علفی در داخل استوانۀ آوندی دسته های آوند چوب و آبکش مغر ریشه را احاطه کرده اند.

ج: در ساقۀ گیاهان دولپه دسته های آوندی بر روی یک حلقه قرار دارند.

د: در ریشۀ گیاهان دولپه دسته های آوند چوب و آبکش توسط پوست احاطه شده اند.

گزینه 2 175

موارد ب و ج به درستی بیان شده است.

بررسی موارد:

الف) نادرست. در تثبیت نیتروژن  تولید می شود!

ب) درست

ج) درست. گیاهان قادر هستند نیترات جذب کنند ولی پس از جذب آن را به آمونیاک تبدیل می کنند.

د) نادرست. ریزوبیوم ها تثبیت کنندۀ نیتروژن هستند، نه نیترات ساز!

NH۴
+

گزینه 4 176

سیانوباکتری ها نوعی از باکتری های فتوسنتزکننده هستند که در هنگام همزیستی با بعضی گیاهان نظیر گونرا از محصوالت

فتوسنتزی گیاه نیز استفاده می کنند.

گزینه 1 177

کودهای آلی، شامل بقایای در حال تجزیۀ جانداران اند. این کودها مواد معدنی را به آهستگی آزاد می کنند. کودهای شیمیایی شامل

عناصر معدنی هستند که به راحتی در اختیار گیاه قرار می گیرند و می توانند به سرعت، کمبود مواد مغذی خاک را جبران کنند.

مصرف بیش ازحد کودهای شیمیایی می تواند آسیب های زیادی به خاک و محیط زیست وارد و بافت خاک را تخریب کند. استفاده

از کودهای زیستی بسیار ساده تر و کم هزینه تر است. کودهای آلی می توانند به عوامل بیماری زا آلوده باشند.
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گزینه 4 178

همۀ موارد نادرست اند. بافت نشان داده شده، چوب پنبه است. این بافت را می توانید در شکل کتاب درسی ببینید.

بررسی موارد:

مورد اول): الن به منطقه ای گفته می شود که دیوارۀ یاخته ای در آنجا نازک مانده است؛ بنابراین در محل الن، تیغۀ میانی وجود

دارد. تیغۀ میانی از پلی ساکاریدی به نام پکتین ساخته شده است.

موارد دوم، سوم و چهارم): چوب پنبه از یاخته های مرده تشکیل شده است؛ بنابراین یاخته های این بافت فاقد توانایی تقسیم، فاقد

پروتوپالست و فاقد پالسمودسم هستند. همچنین نیازی به مواد مغذی ندارند، چون زنده نیستند.

گزینه 3 179

ترکیبات دیوارۀ یاخته ای با کاری که انجام می دهند متناسب است و در طی عمر یک یاخته تغ�ر می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "1": چوبی شدن نیز سبب استحکام دیوارۀ یاخته می شود.

گزینۀ "2": ژله ای شدن در تیعۀ میانی که حاوی پکتین است، رخ می دهد. طبق متن کتاب زیست شناسی ۲، صفحۀ ۸۶،

ریزکیسه های سازندۀ صفحۀ یاخته ای دارای پیش سازهای تیغۀ میانی و دیوارۀ یاخته اند.

گزینۀ "4": کوتینی شدن و چوب پنبه ای شدن در کاهش از دست دادن آب و جلوگیری از ورود عوامل بیماری زا به گیاه نقش دارند.

(نه هر یاختۀ پیکر گیاه)

گزینه 1 180

تعریق از راه روزنه های آبی که در انتهای رگبرگ قرار دارند صورت می گیرد و نشانۀ بارز فشار ریشه ای است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: نادرست. عامل اصلی حرکت و صعود آب و امالح در آوندهای چوبی، مکش تعرقی ناشی از تعرق در سطح بخش های

هوایی است .

گزینۀ 3: نادرست. جذب آب به دنبال تجمع مواد محلول (مانند پتاسیم و کلر) درون یاخته های نگهبان روزنۀ هوایی، باعث افزایش

فشار تورژسانس آن و درنتیجه باز شدن روزنۀ هوایی می شود. عکس این حالت باعث بسته شدن روزنۀ هوایی خواهد شد.

گزینۀ 4: نادرست. کاهش بخار آب اطراف گیاه، باعث افزایش تعرق خواهد شد نه کاهش آن.
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گزینه 4 181

تیغۀ میانی بخشی از دیوارۀ یاخته ای است که با جذب آب، متورم و ژله ای می شود.

بررسی گزینه ها:

گزینۀ "۱": رشد یاخته پس از تشکیل دیوارۀ پسین متوقف می شود درحالی که تیغۀ میانی مانع از رشد یاخته نمی شود.

گزینۀ "۲": تیغۀ میانی از پلی ساکاریدی به نام پکتین ساخته شده است. دیوارۀ پسین نیز دارای رشته های سلولزی (نوعی

پلی ساکارید) است.

گزینۀ "3": پس از تشکیل تیغۀ میانی تا زمانی که دیوارۀ نخستین توسط پروتوپالست ساخته شود، تیغۀ میانی در مجاورت با

غشای یاخته است. همچنین پس از تشکیل دیوارۀ نخستین، این دیواره در مجاورت با غشای یاخته است.

گزینۀ "۴": تیغۀ میانی پس از تقسیم هسته، میان یاخته را به دو بخش تقسیم می کند نه هم زمان با آن.

گزینه 4 182

یاخته های اسکلرئیدی در بخش گوشتی گالبی دارای دیواره های پسین ضخیم و چوبی شده اند که به سامانۀ بافت زمینه ای تعلق

کنۀ هوادار نیز به سامانۀ بافت زمینه ای تعلق دارد. دارند. یاخته های نرم آ

گزینه 4 183

بخش آلی خاک یا گیاخاک (هوموس)، به طور عمده از بقایای جانداران و به ویژه اجزای در حال تجزیۀ آن ها تشکیل شده است.

بعضی از اجزای گیاخاک مواد اسیدی تولید می کنند.

گیاخاک باعث اسفنجی شدن بافت خاک می شود که برای نفوذ ریشه مناسب است.

اسیدهای تولیدشده توسط جانداران می توانند هوازدگی شیمیایی ایجاد کنند. ذرات غیرآلی خاک از تخریب فیزیکی و شیمیایی

سنگ ها در فرآیندی به نام هوازدگی ایجاد می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": کودهای آلی، شامل بقایای در حال تجزیۀ جانداران اند. این کودها مواد معدنی را به آهستگی آزاد می کنند و به نیازهای

جانداران شباهت بیشتری دارند. از معایب این کودها، احتمال آلودگی به عوامل بیماری زا است. کودهای زیستی (نه کودهای آلی)

معموًال به همراه کودهای شیمیایی به خاک افزوده می شوند.

گزینۀ "۲": بعضی از اجزای گیاخاک، موادی اسیدی تولید می کنند. داشتن بارهای منفی، یون های مثبت را در سطح خود نگه

می دارند و درنتیجه مانع از شست وشوی این یون ها می شود.

گزینۀ "٣": هوموس بخش آلی خاک است و فاقد ریزاندامگان است.

گزینه 3 184

بن الد آوندساز، آوندهای چوب پسین را به سمت داخل و آوندهای آبکش پسین را به سمت بیرون تولید می کند؛ بنابراین می توان

گفت آوند آبکش سال سوم نسبت به آوند آبکش سال چهارم از بن الد آوندساز دور و به بن الد چوب پنبه ساز نزدیک تر می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": پیراپوست در مجموعۀ پوست قرار می گیرد. پوست درخت شامل پیراپوست و آوند آبکش پسین است.

گزینۀ "۲": در پوست درخت، آوند آبکش پسین وجود دارد. با کندن پوست درخت فقط ارتباط آوند آبکش پسين قطع می شود.

گزینۀ "۴": نزدیک ترین یاخته های حاصل از بن الدها به بن الد (كامبيوم) آوندساز، آبکش سال آخر است.
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گزینه 2 185

اگر به هر علتی آب کم شود، حجم کریچه کاهش می یابد و پروتوپالست جمع می شود و از دیواره فاصله می گیرد، این وضعیت

پالسمولیز نامیده می شود. گزینه های "۱ و ۳" فقط در حالتی رخ می دهد که پالسمولیز طوالنی مدت باشد. اگر یاخته در محلول %۱۰

نمک و یا حتی در آب معمولی قرار بگیرد، درجات مختلفی از پالسمولیز رخ می دهد.

گزینه 2 186

تشریح گزینه های نادرست:

گزینۀ "۱": یاخته های درون پوست و یاخته های زندۀ درون استوانۀ آوندی ریشه با انتقال فعال، یون های معدنی را به درون آوندهای

چوبی منتقل می کنند و باعث کاهش پتانسیل آب می شوند.

گزینۀ "٣": در انتقال به روش سیمپالستی، منافذ پالسمودسم آن قدر بزرگ هستند که امکان عبور ویروس های گیاهی را نیز فراهم

می کنند.

گزینۀ "۴": در ریشۀ بعضی از گیاهان، نوار کاسپاری عالوه بر دیواره های جانبی درون پوست، دیوارۀ پشتی را نیز می پوشاند.

گزینه 2 187

موارد "الف" و "ب" صحیح اند. خاک، ترکیبی از مواد آلی و غیرآلی و ریزاندامگان ها (میکروارگانیسم ها) است. بخش آلی خاک یا

گیاخاک (هوموس)، به طور عمده از بقایای جانداران و به ویژه اجزای در حال تجزیۀ آن ها تشکیل شده است. ذرات غیرآلی خاک از

تخریب فیزیکی و شیمیایی سنگ ها در فرآیندی به نام هوازدگی ایجاد می شوند. اسیدهای تولیدشده توسط جانداران و نیز ریشۀ

گیاهان، می توانند هوازدگی شیمیایی ایجاد کنند. بیشتر نیتروژن مورداستفادۀ گیاهان به صورت یون آمونیوم یا نیترات است. این

ترکیبات در خاک و توسط ریزاندامگان تشکیل می شوند. باکتری ها نیز جزء ریزاندامگان محسوب می شوند. ضمنًا کالهک ریشۀ

ترکیبات پلی ساکاریدی ترشح می کند که سبب لزج شدن سطح آن و درنتیجه نفوذ آسان ریشه به خاک می شود؛ بنابراین باکتری ها

همانند ریشۀ گیاهان در تولید مواد آلی و غیرآلی موجود در خاک نقش دارند.

گزینه 4 188

پروانۀ مونارک گیاه خوار است و برای تجزیۀ سلولز موجود در گیاهان به آنزیم سلوالز احتیاج دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": نوزاد پروانۀ مونارک، کرم نیست.

گزینۀ "۲": نوزاد پروانۀ مونارک توانایی مهاجرت ندارد.

گزینۀ "٣": مولکول دنا در همۀ جانداران وجود دارد و کار یکسانی انجام می دهد.

گزینه 2 189

موارد "الف، ب و ج" صحیح هستند.

یاخته های درون پوست و یاخته های زندۀ درون استوانۀ آوندی ریشه، با انتقال فعال، یون های معدنی را به درون آوندهای چوبی

منتقل می کنند. در اثر تجمع یون ها آب به آوند چوبی وارد می شود و ایجاد فشار ریشه ای می نماید.

گزینه 2 190

کنه) در استحکام بخشیدن به گیاه نقش دارند. یاخته های بافت کنه) و بافت اسکلرانشیمی (سخت آ بافت کالنشیمی (چسب آ

کالنشیم زنده اند و با کمک تورژسانس (تورم) سبب استحکام و برافراشته ماندن ساقه ها در گیاهان علفی می شوند.
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گزینه 2 191

کنه ای است که در گیاهان شکل در ارتباط با ساختار عدسک و یاخته های چوب پنبه ای شده، بن الد چوب پنبه ساز و یاخته های نرم آ

دولپه دیده می شود. در برش عرضی ساختار نخستین گیاهان دولپه مغز ریشه دیده نمی شود.

گزینه 3 192

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: ترکیب شیمیایی دیواره در یاخته های متفاوت، متناسب با کاری که انجام می دهند، متفاوت است.

گزینۀ 2: در زمینه ای از پروتئین و انواعی از پلی ساکاریدهای غیر رشته ای تشکیل شده است.

گزینۀ ۴: چوب پنبه نوعی لیپید است که در ساختار دیوارۀ گروهی از یاخته ها وجود دارد.

گزینه 1 193

بخش های ۱، ۲ و ۳ به ترتیب دیوارۀ پسین، دیوارۀ نخستین و تیغۀ میانی هستند.

بررسی گزینه ها:

گزینۀ "۱": تیغۀ میانی حاوی پکتین است و می تواند دچار تغ�ر از نوع ژله ای شدن شود.

گزینۀ "۲": در دیوارۀ نخستین، رشته های سلولزی وجود دارند که در زمینه ای از پروتئین و انواعی از پلی ساکاریدهای غیررشته ای قرار

می گیرند.

گزینۀ "٣": در محل الن می تواند دیوارۀ نخستین و تیغۀ میانی وجود داشته باشد.

گزینۀ "۴": دیوارۀ نخستین مانع رشد یاخته نمی شود، زیرا قابلیت گسترش و کشش دارد و همراه با رشد پروتوپالست و اضافه شدن

ترکیبات سازندۀ دیواره، اندازۀ آن نیز افزایش می یابد.

گزینه 4 194

دو گروه مهم باکتری های همزیست با گیاهان عبارت اند از ریزوبیوم ها (همزیست ریشۀ گیاهان تیرۀ پروانه وار) و سیانوباکتری ها

(همزیست گونرا و آزوال) که هر دو با تثبیت نیتروژن اتمسفر آن را به صورتی که برای گیاه قابل استفاده باشد درمی آورند. این فرآیند

توسط قارچ هایی که در رابطۀ قارچ ریشه ای شرکت می کنند قابل انجام نیست.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست. سیانوباکتری ها فتوسنتزکننده هستند ولی ریزوبیوم ها مصرف کننده اند و توان تولید مواد آلی با استفاده از انرژی

نور خورشید را ندارند.

گزینۀ 2: نادرست. سیانوباکتری ها و ربزوبیوم ها هر دو برای گیاهانی که همزیستشان هستند، نیتروژن را فراهم می کنند.

گزینۀ 3: نادرست. سیانوباکتری ها در اندام های هوایی (مثل حفرات کوچک روی شاخه و دمبرگ گونرا) گیاه با آن رابطۀ همزیستی

برقرار می کنند (چون خودشان هم فتوسنتزکننده اند و نیاز به نور دارند).
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گزینه 2 195

بیشتر گیاهان می توانند به وسیلۀ فتوسنتز، بخشی از مواد موردنیاز خود مانند کربوهیدرات ها، پروتئین ها، لیپیدها و بعضی مواد آلی

دیگر را تولید کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": برخی از گیاهان با انواعی از باکتری ها همزیستی دارند.

گزینۀ "٣": گرچه فسفات در خاک فراوان است، اغلب برای گیاهان غیر قابل  دسترس است. یکی از دالیل آن، این است که فسفات

به بعضی از ترکیبات معدنی خاک به طور محکمی متصل می شود.

گزینۀ "۴": بعضی گیاهان با جذب و ذخیرۀ نمک ها، موجب کاهش شوری خاک می شوند. با کاشت و برداشت این گیاهان در چند

سال پی درپی می توان باعث کاهش شوری خاک و بهبود کیفیت آن شد.

گزینه 3 196

شیرابۀ انجیر ترکیبات آنزیمی و شیرابۀ خشخاش ترکیبات آلکالوئیدی دارد. کاروتنوئیدها از ترکیبات پاداكسنده هستند و از

آلكالوئيدها نیز می توان در مبارزه با بیماری سرطان استفاده کرد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": ترکیبات آلکالوئیدی در دفاع از گیاهان در برابر گیاه خواران نقش دارند نه ترکیبات آنزیمی.

گزینۀ "۲": آنزیم ها انرژی فعال سازی واکنش های شیمیایی را کاهش می دهند که در شیرابۀ انجیر حضور دارند نه خشخاش.

گزینۀ "۴": بسیاری از آنزیم ها، پروتئینی هستند. در کریچه نیز مواد پروتئینی می توانند ذخیره شوند که دارای پیوند پپتیدی

هستند.

گزینه 3 197

یکی از ویژگی های یاخته های گیاهی، داشتن اندامکی به نام ُکریچه است. در این اندامک، مایعی به نام شیرۀ کریچه ای قرار دارد.

شیرۀ کریچه ای ترکیبی از آب و مواد دیگر است. وقتی مقدار آب در محیط بیشتر از مقدار آن در یاخته باشد، کریچه ها حجیم و

پرآب اند و سبب می شوند که پروتوپالست به دیواره بچسبد و به آن فشار آورد. در پی افزایش حجم شیرۀ کریچه ای، اندازه یا وزن

بافت دچار تغ�ر می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": با افزایش آب کریچه، یاخته دچار تورم می شود و فاصلۀ بین غشا و دیوارۀ یاخته کاهش می یابد.

گزینۀ "۲": عبور آب از غشای کریچه بدون صرف انرژی صورت می گیرد.

گزینۀ "۴": دیوارۀ یاخته ای در برابر فشار پروتوپالست به آن تا حدی کشیده می شود، اما پاره نمی شود.

گزینه 3 198

موارد "الف"، "ب" و "ج" نادرست اند.

بررسی موارد:

الف: یاخته های با دیوارۀ چوب پنبه ای را می توان در درون پوست ریشه و نیز پیراپوست ریشه و ساقه در گیاهان دولپه مشاهده کرد

که یاخته های درون پوست حاصل فعالیت بن الد چوب پنبه ساز نیستند.

ب: یاخته های درون پوست، دارای پروتوپالست اند.

ج: یاخته های درون پوستی که تنها در دیواره های جانبی خود دارای نوار کاسپاری هستند از سطوح غیرچوب پنبه ای خود نسبت به

آب نفوذپذیرند.

د: سوبرین یا چوب پنبه ترکیبی لیپیدی است.
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گزینه 2 199

کنه ای یا نگهبان روزنه) کلروپالست و سبزینه دارند. گیاهان حشره خوار فتوستنزکننده هستند و در یاخته های خود (مانند نرم آ

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": گیاهان انگل، همه یا بخشی از مواد غذایی خود را از گیاهان فتوسنتزکننده دریافت می کنند.

گزینۀ "٣": میزبان سس، گیاه سبز فتوسنتزکننده است، گیاه سس انگل است و ساقه زرد یا نارنجی تولید می کند.

گزینۀ "۴": گیاه توبره واش بخش کوزه مانند دارد، (نه هر گیاه حشره خواری)

گزینه 4 200

یاخته های نگهبان روزنه مقدار ورود و خروج گازها و بخار آب را تنظیم می کنند. باتوجه به شکل زیر، این یاخته ها از طریق فضایی به

نام روزن به مبادلۀ گازها با هوا می پردازند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: یاخته های روپوستی، کوتین (ترکیبی لیپیدی) را تنها به سطحی از روپوست ترشح می کنند که در مجاور هوا قرار دارد.

گزینۀ2: یاخته های نگهبان روزنه به سامانۀ بافت پوششی تعلق دارند و خود سلول هایی سبزینه دار هستند.

گزینۀ3: یاخته های نگهبان روزنه به طور معمول در اندام های هوایی گیاه حضور دارند.

 

گزینه 3 201

مقداری از کربن دی اکسید جو با حل شدن در آب به صورت بی کربنات درمی آید که می تواند توسط ریشه یا برگ ها جذب شود.

پیکر گیاهان آوندی از سه سامانۀ بافتی ساخته می شود. منشأ این سامانه های بافتی، یاخته های سرالدی (مریستمی) در نوک ساقه

و ریشه هستند. دقت کنید در صورت سؤال کلمۀ "فقط" به کار نرفته است؛ بلکه بیان شده قطعًا در پی فعالیت سرالد نخستین

ایجاد می شود که این موضوع صحیح است و سرالد نخستین در تولید ریشه نقش دارد.

نتیجۀ فعالیت سرالدهای نخستین، افزایش طول و تا حدودی عرض ساقه، شاخه و ریشه است. همچنین برگ و انشعاب های

جدید ساقه و ریشه از فعالیت این سرالدها تشکیل می شوند.

گزینه 3 202

آلكالوئيدها در ساخت داروهایی مثل مسکن ها، آرام بخش ها و داروهای ضدسرطان نقش دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

۱) الستیک برای اولین بار از شیرابۀ نوعی درخت ساخته شد.

۲) آلکالوئیدها از گیاهان در برابر گیاه خواران محافظت می کنند و نقشی در مقاومت گیاه در برابر عوامل بیماری زا ندارند.

۴) بعضی آلكالوئيدها اعتیادآور هستند.
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گزینه 3 203

باکتری های تثبیت کنندۀ نیتروژن، به صورت آزاد در خاک یا همزیست با گیاهان زندگی می کنند. نیتروژن تثبیت شده در این

باکتری ها به مقدار قابل توجهی دفع و یا پس از مرگ آن ها برای گیاهان قابل دسترس می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": ریزوبیوم ها با تثبیت نیتروژن، نیاز گیاه را به این عنصر برطرف می کنند و گیاه نیز مواد آلی موردنیاز باکتری را برای آن

فراهم می کند. سیانوباکتری های همزیست درون ساقه و دمبرگ گیاه گونرا، تثبیت نیتروژن انجام می دهند و از محصوالت

فتوسنتزی گیاه استفاده می کنند.

گزینۀ "۲": ریزوبیوم ها فتوسنتز نمی کنند.

گزینۀ "۴": باکتری های تثبیت کنندۀ نیتروژن، این مولکول (نیتروژن) را به یون آمونیوم تبدیل می کنند؛ بنابراین، می توانند نیتروژن

موردنیاز گیاه را تأمین کنند.

گزینه 3 204

یاخته های روپوستی در بخش های هوایی کوتین می سازند که متعلق به سامانۀ بافت پوششی هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

کنه ای (پارانشیم) دیوارۀ نخستین نازک و پروتوپالست زنده دارند و همراه فیبر در سامانۀ بافت آوندی قرار گزینۀ "۱": یاخته های نرم آ

دارند.

گزینۀ "۲": بافت مردۀ چوب پنبه، حاصل از فعالیت بن الد چوب پنبه ساز، جزء پیراپوست است. پیراپوست در اندام های مسن گیاه

جایگزین روپوست می شود.

گزینۀ "۴": یاخته های نگهبان روزنه که در الیۀ روپوست قرار دارند، فتوسنتز می کنند.

گزینه 2 205

در پیکر گیاهان آوندی و فتوسنتزکننده سرالدهای نخستین ساقه عمدتًا در جوانه ها قرار دارند.
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گزینه 1 206

باتوجه به تصویر زیر، منظور از آوند الن دار، آوند چوبی از نوع نایدیس (تراکئید) است و می دانیم که یاخته های آوند چوبی زنده

نیستند و پروتوپالست (سیتوپالسم و غشای یاخته) را از دست داده اند.

بررسی سایر گزینه ها :

گزینۀ 2: نادرست. صفحات آبکشی مربوط به آوندها آبکشی است نه نایدیس!

گزینۀ 3: نادرست. شیرۀ پرورده، درون آوند آبکشی جریان دارد نه آوند چوبی.

گزینۀ 4: نادرست. باتوجه به تصویر زیر مشخص است که رسوب چوب (لیگنین) در دیوارۀ پسین آوندهای چوبی یکنواخت نیست و

باعث ایجاد طرح های مختلفی شده است:

گزینه 2 207

با قرار دادن نمونه یاخته ای از روپوست پیاز قرمز در محلول ۱۰ درصد نمک، یاختۀ گیاهی پالسمولیز انجام می دهد و در این حالت

دیوارۀ یاخته ای از پروتوپالست فاصله می گیرد.

با قرار دادن نمونه یاخته ای از روپوست پیاز قرمز در آب مقطر، یاختۀ گیاهی تورژسانس انجام می دهد و درنهایت به علت ورود آب

به این نمونه وزن و اندازۀ یاخته نسبت به حالت اولیه افزایش پیدا می کند.

یاخته های گیاه بر اساس تفاوت فشار اسمزی پروتوپالست و محیط اطراف به حالت تورژسانس یا پالسمولیز درمی آیند.

آب بر اساس اسمز می تواند از غشای پروتوپالست و کریچه، آزادانه و بدون صرف انرژی عبور کند.
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گزینه 4 208

پالست ها انواع مختلفی دارند، ازجمله؛ سبزدیسه، رنگ دیسه، نشاديسه. از بین این موارد فقط سبزدیسه ها دارای سبزینه هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: گزانتوفیل در رنگ دیسه ها ممکن است دیده شود.

گزینۀ ۲: همۀ سبزدیسه ها دارای سبزینه و کاروتنوئید هستند.

گزینۀ ۳: آلکالوئیدها ترکیباتی هستند که در شیرابۀ گیاهان یافت می شود، نه در رنگ دیسه ها!

گزینه 4 209

باتوجه به اطالعات صورت سؤال عدس گیاهی دولپه و جو گیاهی تک لپه است. شکل (ب) مربوط به ریشۀ گیاه دولپه و شکل (الف)

مربوط به ساقۀ گیاه تک لپه است. شکل (ج) ریشۀ گیاه تک لپه و شکل (د) ساقۀ گیاه دولپه است.

گزینه 1 210

عبارت گزینۀ 1 در اغلب خاک ها صدق می کند نه همۀ آن ها. سه عنصر اصلی در کودهای شیمیایی به مقدار فراوان وجود دارند.

گزینه 2 211

گیاه آزوال بومی ایران نبوده و در تاالب های شمال کشور جهت تقویت مزارع برنج مورداستفاده قرار گرفته است. این گیاه آبزی بوده

کنۀ هوادار است. و بنابراین دارای نرم آ

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": دقت کنید این گیاه کوچک است و شاخه های بزرگ ندارد.

گزينۀ "3": رشد بیش ازحد این گیاه سبب پوشیده شدن سطح آب و مانع از رسیدن اکسیژن به جانداران آبزی می شود؛ بنابراین این

موضوع سبب مرگ جانداران آبزی می گردد. (پس علت مرگ مصرف اکسیژن توسط این گیاه نیست)

گزينۀ "4": این گیاه گرهک ندارد.

گزینه 4 212

یاخته های بافت کالنشیم برخالف فیبرها، در انعطاف پذیری گیاه نقش دارند.

گزینه 2 213

موارد "ب" و "د" نادرست اند.

بررسی موارد:

الف: همۀ یاخته های گیاهی حاصل از تقسیم دارای تیغۀ میانی هستند البته در برخی از آن ها ممکن است تیغۀ میانی از بین برود

و منجر به جداشدن آن از یاخته های مجاور شود.

ب: بعضی یاخته های گیاهی کریچۀ درشتی دارند که بیشتر حجم یاخته را اشغال می کند.

ج: یاخته مکان خاصی در سلسله  مراتب سازمان یابی زیستی دارد.

د: دیوارۀ آوندهای چوبی، به علت تشکیل ماده ای به نام لیگنین (چوب)، چوبی شده است. لیگنین سبب استحکام بیشتر دیواره

می شود.
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گزینه 3 214

یاخته های اسکلرانشیمی، یاخته هایی مرده اند که برخالف یاخته های پارانشیمی نمی توانند درترمیم بافت نقش داشته باشند.

یاخته های کالنشیمی با وجود دیوارۀ نخستین ضخیم مانع رشد گیاه نمی شوند. یاخته های نگهبان روزنه که جزء یاخته های

روپوستی اند، دارای کلروپالست هستند؛ بنابراین می توانند در فتوسنتز به طور مستقیم نقش داشته باشند. عالوه برآن به طور

غیرمستقیم با تأمین دی اکسید کربن نیز در تولید مواد آلی گیاه دخیل اند. یاخته های آوند چوبی غشا ندارند.

گزینه 3 215

موارد (ب)، (ج) و (د) درست هستند.

کنه ای ساخته می شود که فاصلۀ فراوانی بین یاخته های آن وجود دارد. این فاصله ها با سامانۀ بافت زمینه ای در گیاهان آبزی از نرم آ

هوا پر شده اند.

بررسی موارد:

کنه. کنه هستند، نه نرم آ الف) یاخته هایی که با داشتن دیوارۀ ضخیم سبب استحکام اندام می شوند یاخته های سخت آ

کنه ای در راکيزه و برخی از آن ها که فتوسنتز می کنند، در سبزدیسۀ خود دارای مولکول های دنای حلقوی ب) همۀ یاخته های نرم آ

هستند.

کنه ای دیوارۀ نخستین نازکی دارند. دیوارۀ نخستین مانع از رشد پروتوپالست یاخته نمی شود. ج) یاخته های نرم آ

کنه ای هم می توانند از تقسیم سرالدهای نخستین ایجاد شوند و هم از تقسیم یاخته های بن الد چوب پنبه ساز. د) یاخته های نرم آ

گزینه 4 216

بخش "الف" یاختۀ ترشحی و بخش "ب" کرک است. روپوست ریشه، پوستک ندارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": پوستک در برگ های گیاه خرزهره ضخیم است و روزنه های آن در فرورفتگی های غارمانندی قرار می گیرند. در این

فرورفتگی ها تعداد فراوانی کرک وجود دارد. این کرک ها با به دام انداختن رطوبت هوا، اتمسفر مرطوبی در اطراف روزنه ها ایجاد

می کنند و مانع خروج بیش ازحد آب از برگ می شوند.

گزینۀ "۲": سامانۀ بافت پوششی سراسر اندام گیاه را می پوشاند و آن را در برابر عوامل بیماری زا و تخریب گر، حفظ می کند؛ بنابراین

عملکردی شبیه پوست در جانوران دارد.

سامانۀ بافت پوششی در برگ ها، ساقه ها و ریشه های جوان روپوست نامیده می شود و معموًال از یک الیه یاخته تشکیل شده است.

بعضی یاخته های روپوستی در اندام های هوایی گیاه، به یاخته های نگهبان روزنه، کرک و یاخته های ترشحی، تمایز می یابند.

گزینۀ "3": کوتین و چوب پنبه از ترکیبات لیپیدی هستند. پوستک نسبت به آب نفوذناپذیر است، زیرا از ترکیبات لیپیدی مانند

کوتین ساخته شده است. پوستک از ورود نیش حشرات و عوامل بیماری زا به گیاه نیز جلوگیری می کند.

گزینه 1 217

فقط مورد "الف" از طرح نشان داده شده در صورت سؤال نتیجه گیری نمی شود.

طرح، برای نشان دادن محل آوند آبکش و جهت جریان شیرۀ پرورده است. تورم در باالی حلقه نشان می دهد که شیرۀ پرورده

فقط در آوند آبکش (نه آوند چوبی) جریان دارد، اما از این طرح نمی توان به اختالف سرعت و پیچیدگی حرکت شیرۀ پرورده

نسبت به شیرۀ خام پی برد.
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گزینه 2 218

کودهای شیمیایی همراه با کودهای زیستی مصرف می گردد که باعث رشد سریع باکتری ها، جلبک ها و... می گردد که افزایش این

عوامل مانع نفوذ نور و اکسیژن کافی به آب می گردد همانند گیاه آزوال.

بررسی گزینه های نادرست:

گزینۀ "۱": گیاه توبره واش نیز در محیطی با نیتروژن کم زندگی می کند، اما نیاز خود را با شکار حشرات رفع می کند.

گزینۀ "٣":گیاه آزوال، بومی ایران نیست.

گزینۀ "۴": علت بزرگ بودن گیاه گونرا، همزیستی اش با سیانوباکتری است اما ریزوبیوم ها در برجستگی های ریشۀ گیاهان تیره

پروانه واران وجود دارند.

گزینه 3 219

در موارد زیر به ترتیب پتانسیل آب در حال کم شدن است.

روپوست ریشه (اپیدرم) - پوست ریشه - آندودرم (درون پوست) ریشه - الیۀ ریشه زا - آوند چوبی

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: گیاهان تیرۀ پروانه واران با ریزوبیوم همزیستی دارند. این باکتری قادر به تثبیت نیتروژن است، ولی فتوسنتزکننده نیست.

گزینۀ 2: نوعی سرخس (نه همۀ سرخس ها) آرسنیک را در خود جمع می کند.

گزینۀ 4: با افزایش تعرق جابه جایی مواد به کمک جریان توده ای در آوند چوبی افزایش می یابد.

گزینه 1 220

در مسیر آپوپالستی حرکت مواد از فضای بین  یاخته ای و دیوارۀ یاخته ای است. درنتیجه می توان فهمید که غشای یاختۀ گیاهی در

این حرکت نقشی ندارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۲": در مسیر سیمپالستی مواد ازطریق پالسمودسم ها جابه جا می شوند.

گزینۀ "3": در مسیر سیمپالستی، پروتوپالست یاختۀ گیاهی بیشترین نقش را دارد نه دیوارۀ یاختۀ گیاهی.

گزینۀ "۴": در مسیر آپوپالستی مواد بدون دخالت پروتوپالست از فضاهای بین  یاخته ای و نیز دیوارۀ یاخته ای حرکت می کند.

www.konkur.in

forum.konkur.in



57لرنیتو 1398 /101

گزینه 2 221

موارد "ب" و "د" صحیح هستند.

در بافت های آوند چوبی و آبکش که وظیفۀ ترابری مواد در گیاهان را بر عهده دارند، عالوه بر آوندها، یاخته هایی مانند یاخته های

کنه  ای و فیبر نیز وجود دارند. نرم  آ

بررسی موارد:

کنه  ای دیوارۀ نخستین نازک و چوبی نشده دارند؛ بنابراین نسبت به آب نفوذپذیر است. اما فیبرها که دارای الف) یاخته های نرم  آ

دیوارۀ پسین ضخیم و چوبی شده هستند، دیوارۀ شان نسبت به آب نفوذناپذیر است. (نادرست)

ب) همۀ یاخته های گیاهی در دیوارۀ خود دارای الن هستند. الن ها مناطقی هستند که دیواره در آنجا نازک مانده است. (درست)

ج) چوبی شدن دیواره، اغلب باعث مرگ پروتوپالست می شود؛ بنابراین یاخته های بالغ فیبر که دارای دیوارۀ چوبی هستند، فاقد

پروتوپالست و پالسمودسم هستند. (نادرست)

کنه  ای) می توانند همگی بخشی از سامانۀ بافت زمینه ای نیز باشند که فضای بین روپوست کنه  ای و فیبر (سخت آ د) یاخته های نرم  آ

و بافت آوندی را پر می کند. (درست)

گزینه 3 222

کنه ای است که در تک لپه ای ها دیده کنه ای است که در دو لپه ای ها دیده می شود و مغز ریشه بافت نرم آ مغز ساقه بافت نرم آ

می شود.

گزینه 4 223

شکل، یاخته های سرالدی (مریستمی) را نشان می دهد که دائمًا در حال تقسیم اند. ویژگی ذکرشده در گزینۀ "۴" از ویژگی های بافت

کنه ای است. چسب آ

گزینه 3 224

در کریچه مواد پروتئینی می توانند یافت شوند که از آمینواسید تشکیل شده اند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": پروتئین یکی از ترکیباتی است که در کریچه ذخیره می شود. گلوتن یکی از این پروتئین ها است. گلوتن ارزش غذایی

دارد، اما بعضی افراد با خوردن فرآورده های گلوتن دار، دچار اختالل رشد و مشکالت جدی در سالمت می شوند.

گزینۀ "۲": ترکیبات آلكالوئیدی در دفاع از گیاهان در برابر گیاه خواران نقش دارند.

گزینۀ "۴": آلكالوئیدها از ترکیبات گیاهی اند و در شیرابۀ بعضی گیاهان به مقدار فراوانی وجود دارند. کاروتنوئیدها از ترکیبات

پاداكسنده هستند و از آلكالوئیدها نیز می توان در مبارزه با بیماری سرطان استفاده کرد.

گزینه 4 225

سلول های گیاهی برای تقسیم سیتوپالسم، معموًال صفحۀ یاخته ای را در میانۀ سلول تشکیل می دهند که هم باعث تشکیل دیوارۀ

جدید می شود و هم غشای یاخته های جدید حاصل از غشای ریزکیسه ها است.

گزینۀ "1": سرالدهای پسین باعث رشد قطری می شوند.

گزینۀ "2": فقط سرالدهایی که در جوانه ها هستند توسط برگ های جوان محافظت می شوند.

گزینۀ "3": سرالدهایی که بعدًا عمل می کنند (پسین)، باعث افزایش ضخامت و ایجاد ساختار های پسین می شوند.
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گزینه 2 226

موارد "الف" و "ج" درست هستند.

بررسی موارد:

الف) حدود ۹۰ درصد گیاهان دانه دار با قارچ ها همزیستی دارند. این قارچ ها درون ریشه یا به صورت غالفی در سطح ریشه زندگی

می کنند؛ بنابراین می توان گفت قارچ هایی که درون ریشه زندگی نمی کنند، غالفی را روی ریشۀ گیاه تشکیل می دهند. (درست)

ب) غالف قارچی، رشته های ظریفی به درون ریشه می فرستد که تبادل مواد را با آن انجام می دهند؛ اما دقت داشته باشید که این

رشته ها در فضای بین یاخته های ریشه قرار می گیرند و به درون آن ها نفوذ نمی کنند. (نادرست)

ج) در قارچ ریشه ای، قارچ مواد آلی موردنیاز خود را از ریشۀ گیاه می گیرد. (درست)

د) در قارچ ریشه ای قارچ ها، مواد معدنی و به خصوص فسفات را برای گیاهان فراهم می کنند نه نیترات. (نادرست)

گزینه 3 227

یاخته های نگهبان روزنه فتوسنتز کننده هستند، اما بقیۀ یاخته های روپوست غیرفتوسنتز کننده اند. همان طور که می دانید آرایش

شعاعی رشته های سلولزی مانع از گسترش عرضی یاخته ها شده، اما مانع افزایش طول آن ها نمی شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": دقت کنید که هم افزایش و هم کاهش طول در دیوارۀ پشتی بیشتر از دیوارۀ شکمی است.

گزينۀ "۲": تعرق عالوه بر روزنه های هوایی ازطریق پوستک و عدسک نیز قابل انجام است؛ بنابراین حتی اگر همۀ روزنه های هوایی

بسته شوند باز هم مقداری تعرق صورت می گیرد.

گزینۀ "۴": این گزینه از دو جهت غلط است. روزنه یک منفذ است و نگهبان روزنه یاخته است. آرایش شعاعی رشته های سلولزی

مانع از گسترش عرضی یاخته ها می شود.

گزینه 3 228

با توجه به دو شکل  زیر ممکن نیست در ریشه در ناحیۀ باالتر از تار کشنده سرالد نخستین دیده شود.

گزینه 4 229

کمترین مقدار لیگنین در آوندهای چوبی حلقوی وجود دارد.
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گزینه 1 230

آوند چوبی که در ساختار خود دیوارۀ عرضی دارد = آوند تشکیل شده از تراکئید

آوند چوبی که در ساختار خود دیوارۀ عرضی ندارد = آوند تشکیل شده از عناصر آوندی

گزينۀ "1": دقت کنید طبق شکل کتاب درسی تراکئیدها، در محل الن ها لیگنین رسوب نمی دهند.

گزينۀ "2": قطر آوندها در یک دستۀ آوندی از بیشتر به کمتر (به طورکلی) = 1) عناصر آوندی ۲) تراکئید ۳) آوند آبکشی

گزينۀ "3": تراکئیدها که در آن ها دیوارۀ عرضی وجود دارد، نوعی آوند چوبی هستند و باتوجه به شکل کتاب درسی، این آوندها در

مجاورت آوندهای آبکش (یاخته های زنده) قرار دارند.

گزينۀ "4": دستۀ آوندی توسط مجموعه ای از یاخته های فیبر احاطه شده است. (دسته ای از یاخته های دراز و دارای دیوارۀ پسین

که در تولید طناب کاربرد دارد = فیبر)

گزینه 4 231

کودهای آلی شامل بقایای در حال تجزیۀ جانداران اند. این کودها مواد معدنی را به آهستگی آزاد می کنند. از معایب این کودها،

احتمال آلودگی به عوامل بیماری زا است.

گزینه 4 232

گزینۀ 1: نادرست. برخی گیاهان (گیاهان انگل) فتوسنتز نمی کنند.

گزینۀ 2: نادرست. برخی گیاهان ریشه ندارند.

گزینۀ 3: نادرست. سلول های نگهبان روزنه از سلول های تمایزیافتۀ روپوست و دارای کلروپالست هستند.

گزینه 2 233

موارد "ب" و "پ" صحیح هستند.

الف) گروهی از باکتری های تثبیت کنندۀ نیتروژن در خاک و گروهی در ریشۀ بعضی گیاهان زندگی می کنند (ریزوبیوم ها)، بنابراین

تثبیت نیتروژن ادامه می یابد.

ب) منظور، باکتری های آمونیاک ساز است. یون آمونیوم توسط باکتری های آمونیاک ساز و نیز باکتری های تثبیت کننده نیتروژن تولید

می شود، بنابراین تولید آمونیوم کاهش می یابد.

پ) منظور، باکتری های نیترات ساز است که در غیاب آن ها، نیترات خاک کاهش می یابد، ولی آمونیوم می تواند مستقیمًا جذب

ریشه شود.

ت) باکتری های آمونیاک ساز نیز همانند باکتری های تثبیت کنندۀ نیتروژن، یون آمونیوم تولید می کنند.
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گزینه 3 234

طبق مدل مونش (مدل جریان توده ای) در مراحل اول و چهارم به هنگام بارگیری و باربرداری آبکشی، نیاز به انتقال فعال و درنتیجه

استفاده از میتوکندری های یاخته های همراه است؛ پس با توقف فعالیت میتوکندری های یاختۀ همراه، امکان شروع فرآیند بارگیری

در انتقال شیرۀ پرورده وجود ندارد.

بررسی سایر گزینه ها:

۱) نکتۀ قابل توجه آن است که نیروهای هم چسبی و دگرچسبی هر دو به صعود شیرۀ خام در درون آوند چوبی کمک می کنند.

۲) منظور از یاختۀ پوششی فتوسنتز کننده، یاخته های نگهبان روزنه هستند. به دنبال وارد شدن یون های مثبت و منفی (پتاسیم و

کلر) به درون این یاخته ها جذب آب صورت گرفته و روزنه باز می شود (نه خارج شدن). باز شدن روزنه منجر به افزایش میزان تعرق

و باال کشیدن آب در آوند چوبی ازطریق نیروهای هم چسبی و دگرچسبی می شود.

۴) مفهوم این گزینه به صورت عکس صحیح است؛ زیرا درنتیجۀ افزایش مصرف انرژی در الیۀ درون پوست و یاخته های زندۀ درون

استوانۀ آوندی، فشار ریشه ای افزوده شده و خروج آب به صورت مایع از انتهای برگ (تعریق) قابل  مشاهده است.

گزینه 2 235

مغز ساقه در گیاهان دولپه دیده می شود. دو نوع سرالد پسین در گیاهان نهان دانۀ دولپه ای وجود دارد.

گزینه 4 236

گزینۀ ۱) این بافت از سلول های پارانشیمی ساخته شده است که دیوارۀ نخستین نازک دارند.

گزینۀ ۲) بافت آندوسپرم پس از تشکیل لولۀ گرده و لقاح ایجاد می شود.

گزينۀ 3) آندوسپرم حاصل تقسیم سلول تخم ضمیمه ای است و در هر هستۀ یاخته های هسته دار خود، بیش از دو مجموعۀ

کروموزومی دارد.

گزينۀ ۴) آندوسپرم ذخیرۀ غذایی برای رشد رویان است.

گزینه 2 237

با قطع جوانه های رأسی در ساقۀ یک گیاه جوان، مقدار هورمون سیتوکینین در جوانه های جانبی، افزایش و مقدار هورمون اکسین

در این جوانه ها کاهش می یابد. سیتوکینین پیر شدن اندام های هوایی گیاه را به تأخیر می اندازند و اکسین در پدیدۀ نورگرایی با

تجمع در سمت تاریک ساقه سبب افزایش رشد طولی یاخته ها می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: ریزش برگ ها با تشکیل الیۀ جداکننده توسط اتیلن انجام می شود، نه سیتوکینین!

گزینۀ ۳: همۀ هورمون های محرک رشد ازجمله سیتوکینین سبب تحریک تقسیم یاخته ای می شود. آبسیزیک اسید سبب بسته

شدن روزنه های هوایی در شرایط خشکی می شود، نه اکسین!

گزینۀ ۴: آبسیزیک اسید سبب کاهش رشد گیاه در شرایط نامساعد محیطی می شود نه سیتوکینین! اکسین با تحریک تقسیم

یاخته ای در پدیدۀ ریشه زایی سبب ایجاد یاخته های جدید می شود.
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گزینه 3 238

فقط مورد "ج" عبارت را به درستی تکمیل می کند.

بررسی سایر موارد:

الف) هورمون آبسیزیک اسید و اتیلن در شرایط محیطی نامساعد افزایش می یابد. فقط اتیلن می تواند از سوخت های فسیلی نیز

رها شود.

ب) هورمون اکسین و آبسیزیک اسید و اتیلن، مانع از فعالیت جوانه های جانبی می شوند. اکسین از محرک های رشد است و

بازدارنده نیست.

د) هورمون  اتیلن بر فرآیند رسیدگی میوه نقش دارد و فقط هورمون آبسیزیک اسید باعث حفظ آب گیاه می شود.

گزینه 2 239

کاسیا باز می شوند، نوعی ترکیب شیمیایی تولید و منتشر می کنند که با فراری دادن مورچه ها، مانع از حملۀ آن ها به وقتی گل های آ

زنبورهای گرده افشان می شوند؛ اما در مقابل، دفاع درخت در برابر سایر جانوران گیاه خوار را کاهش می دهد و امکان آسیب به

درخت افزایش می یابد.

گزینه 2 240

باتوجه به شکل  ساقۀ رویانی،  ریشۀ رویانی،  لپه ها و  باقیماندۀ آندوسپرم است. دقت کنید که دانۀ فوق دانۀ لوبیا و دو

لپه ای است. در این دانه لپه به عنوان ذخیره و انتقال دهندۀ مواد غذایی ایفای نقش می کند. در این دانه ها، واکوئل یاخته های

لپه ها ذخیره کننده مواد غذایی است، توجه کنید در لوبیا گلوتن وجود ندارد. گلوتن پروتئین ذخیره ای در واکوئل بذر دانۀ گندم و

جو است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: آندوسپرم تریپلوئید است. در یاخته های این بخش سه مجموعۀ کروموزومی وجود دارد که دو مجموعۀ کروموزومی آن ها

مشابه است، چون متعلق به یاختۀ دو هسته ای هستند. کروموزوم های یاخته دو هسته ای حاصل میتوز بوده و مشابه هم

می باشند.

گزینۀ ۳: ریشۀ رویانی، یاخته های ریشه را می سازد. طبیعی است که این یاخته ها کلروپالست نداشته باشند.

گزینۀ ۴: یاختۀ تخم اصلی در پی اولین میتوز، تقسیم سیتوپالسم نابرابر انجام می دهد. حاصل دو یاخته با اندازه های متفاوت

است. یاختۀ کوچک تر رویان و لپه ها را می سازد. حاصل تقسیم میتوز یاختۀ بزرگ تر، یاخته هایی است که رویان را به پوستۀ دانه

متصل می کنند.

ABCD

گزینه 2 241

هم در ساقه و هم در ریشه نورگرایی و زمین گرایی رخ می دهد. دقت کنید گرایش ها، پاسخ اندام های در حال رشد گیاه به محرک

هستند. اگر این رشد درجهت محرک باشد، گرایش از نوع مثبت و اگر در خالف جهت آن باشد، گرایش از نوع منفی است. ریشه

زمین گرایی مثبت و نورگرایی منفی دارد و ساقه، نورگرایی مثبت و زمین گرایی منفی دارد.
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گزینه 3 242

در هر گل کامل، چهار حلقۀ گل وجود دارد. گل های گیاه کدو تک جنسی و ناکامل است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": دانه های گرده رسیده در نهان دانگان دارای دو یاخته هستند.

گزینۀ "۲": گل ناکامل ممکن است دوجنسی باشد و هر دو نوع کامه های نر و ماده را تولید کند.

گزینۀ "۴": گل ناکامل ممکن است فاقد بعضی حلقه ها باشد.

گزینه 2 243

گزینۀ "۱": از آمیزش یکی از زامه ها (اسپرم ها) با یاختۀ تخم زا، تخم اصلی تشکیل می شود. این تخم به رویان نمو می یابد. اسپرم

دیگر با یاختۀ دو هسته ای آمیزش می یابد که نتیجۀ آن تشکیل تخم ضمیمه است. تخم ضمیمه با تقسیم های متوالی بافتی به نام

کنه ای است. درون دانه (آندوسپرم) را ایجاد می کند که از جنس بافت نرم آ

گزینۀ "۲": به لپه ها برگ هایی رویانی نیز می گویند؛ زیرا در بسیاری از گونه ها از خاک بیرون می آیند و به مدت کوتاهی فتوسنتز

می کنند؛ بنابراین ممکن است که لپه که از یاختۀ کوچک حاصل از میتوز تخم اصلی به وجود آمده است فاقد توانایی فتوسنتز باشد.

گزینۀ "3": تخمک جوان پوششی دوالیه ای دارد که یاخته های دیپلوئیدی را دربرمی گیرد. این یاخته های دیپلوئیدی، بافتی به نام

بافت خورش را می سازند. اگر به زیر دوالیۀ بافت پوششی در شکل کتاب درسی نگاه کنید، متوجه خواهید شد که یک ردیف سلول

قرار گرفته است.

گزینۀ "۴": منظور لپه ها هستند که در برخی گیاهان از خاک خارج می شوند.

گزینه 4 244

باتوجه به شکل کتاب زیست شناسی ۲ واضح است که یاخته هایی که کیسۀ رویانی را دربرمی گیرند، همان باقی ماندۀ بافت خورش

می باشند.

بررسی موارد:

الف) این یاخته ها دیپلوئید هستند اما قدرت تقسیم میوز ندارند زیرا کيسۀ رویانی تشکیل شده است

ب) از تقسیمات یاختۀ تخم ضمیمه بافت آندوسپرم ایجاد می شود که ذخیرۀ غذایی برای رشد رویان است

ج) این یاخته ها دیپلوئید هستند و محصول تقسیم میتوز و سیتوکینز برابر است.

د) پوستۀ تخمک در تشکیل پوستۀ دانه نقش دارد، نه یاخته های باقی مانده بافت خورش.

گزینه 1 245

برای رنگ آمیزی، برش ها را به ترتیب در هریک از محلول های زیر قرار می دهیم. آب مقطر، محلول رنگ بر (15 تا 20 دقیقه)،

آب مقطر، آبی متیل (1 تا 2 دقیقه)، آب مقطر، کارمن زاجی (20 دقیقه)، آب مقطر.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: در درخت زیتون هر دانه گرده دارای دو هستۀ 23 کروموزومی است.

گزینۀ 3: مانند خفاش

pHگزینۀ 4: برای مثال تغ�ر  محیط سبب تغ�ر رنگ گل ادریسی می شود.
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گزینه 3 246

نهان دانگان بیشترین و موفق ترین گیاهان هستند. تخمک بعد از تشکیل کیسه رویانی شامل 7 یاخته هاپلوئید می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: تخمک در ابتدا دارای دو پوشش و پارانشیم خورش بوده که هر دو دیپلوئیدند.

گزینۀ 2: دانه گرده در نهان دانگان حاصل یک میوز و یک میتوز سلول کیسه گرده است.

گزینۀ 4: بعد از گرده افشانی، یاخته زایشی با ورود به لوله گرده و انجام میتوز در آنجا، دو گامت نر ایجاد می کند. دانه گرده تا

زمانی که در بساک است، گامت نر تشکیل نمی شود.

گزینه 2 247

موارد "ب" و "د" نادرست هستند.

بررسی موارد:

مورد الف) در دانۀ گرده رسیده، دو یاختۀ رویشی و زایشی مشاهده می شود.

مورد ب) شکل مربوط به دانۀ گردۀ رسیده است نه دانه.

مورد ج) در ریشه، ساقه و برگ نهان دانگان، سه بخِش پوششی، زمینه ای و آوندی قابل تشخیص است.

مورد د) دیوارۀ خارجی دانه های گرده منفذدار و ممکن است صاف یا دارای تزئیناتی باشد.

گزینه 3 248

خفاش ها پستاندارانی هستند که می توانند در شب گرده افشانی کرده و از گل ها تغذیه کنند. خفاش ها مانند سایر پستانداران

نمی توانند امواج فرابنفش بازتاب شده از گل ها و گیاهان را تشخیص دهند. این ویژگی مربوط به حشراتی مانند زنبورها است.

بررسی سایر گزینه ها:

۱) در شب تاریک، خفاش ها گل هایی به رنگ سفید یا روشن را گرده افشانی می کنند.

۲) خفاش ها همانند سایر پستانداران لقاح داخلی و اندام های تخصص یافتۀ جنسی دارند.

۴) خفاش ها مهره دار هستند، درنتیجه دفاع اختصاصی و غیراختصاصی دارند.

گزینه 4 249

شکل سؤال، مربوط به روش خوابانیدن است. در روش خوابانیدن بخشی از ساقه یا شاخه را که دارای گره است، با خاک

می پوشانند. ساقۀ به کاررفته در این روش جزء ساقه های تخصص یافته برای تولیدمثل غیرجنسی نظیر زمین ساقه، غده، پیاز و ساقۀ

رونده نیست.

گزینه 2 250

گزینۀ 1: نادرست. چغندر گیاهی دوساله است که ذخایر غذایی در ریشۀ آن ذخیره می شود.

گزینۀ 2: درست. لپه های لوبیا برخالف نخود از خاک خارج می شوند و بنابراین مدتی کوتاه فتوسنتز می کنند.

گزینۀ 3: نادرست. لپه جزء رویان است و رویان از تقسیم سلول کوچک تر حاصل می شود.

گزینۀ 4: نادرست. ذرت فقط یک لپه دارد نه لپه ها.
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گزینه 2 251

در ساختار هر بخش از گل ها، یاختۀ دیپلوئید مشاهده می گردد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱) هر دو بخش در هر گل کامل قابل  رؤیت هستند.

گزينۀ 3) میوۀ حقیقی از رشد تخمدان و میوۀ کاذب از قسمت های دیگر گل حاصل می شود.

گزینۀ ۴) دیوارۀ خارجی دانۀ گرده، فقط با کالله تماس دارد.

گزینه 1 252

دقت کنید که گامت های ماده درون مادگی تولید می شوند. ازطرفی گامت های نر (اسپرم ها) نیز از تقسیم سلول زایشی در لولۀ

گرده که درون مادگی در حال نفوذ است، تولید می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۲": اگر گیاه والد مثًال  باشد، در این صورت گامت حاصل  خواهد بود و کروموزوم همتا دارد. دقت کنید در صورت

." سؤال گفته  شده "قطعًا

گزینۀ "3": شکل ظاهری دانۀ گردۀ رسیده و نارس می تواند باهم متفاوت باشد و دانۀ گردۀ رسیده می توانند تزئیناتی در دیوارۀ

خود داشته باشد.

گزینۀ "۴": دقت کنید در متن کتاب گفته شده است که درصورتی که کالله، گرده را بپذیرد، رشد می کند و لولۀ گرده تشکیل

می دهد.

۶n۳n

گزینه 4 253

گار معمولی بر روی دانه رستی که در روشنایی قرار داشته است و نوک آن قطع شده است، به دلیل عدم وجود در طی قرار دادن آ

گار معمولی که در نوک دانه رست تولید می شود، خم شدن دانه رست مشاهده نمی شود. ماده ای بر روی آ

گزینه 4 254

در دانۀ گیاهان دولپه مانند لوبيا، لپه ها ذخیرۀ دانه هستند، درحالی که مغز ریشه در تک لپه ای ها دیده می شود. در دانۀ گیاهان

تک لپه، ذخیرۀ دانه، آندوسپرم بوده و تریپلوئید است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱) زنبق دارای ساقه ای زیرزمینی به نام زمین ساقه است. پیاز خوراکی نیز ساقۀ زیرزمینی کوتاه و تکمه مانندی دارد.

گزینۀ ۲) هر چهار حلقۀ تشکیل دهندۀ گل، در گیاه آلبالو دیده می شود؛ درحالی که گل گیاه کدو، تک جنسی است.

گزينۀ 3) در اولین تقسیم سلول تخم اصلی گیاهان نهان دانه، تقسیم سیتوپالسم به صورت نامساوی انجام می شود و دو سلول با

اندازه های متفاوت ایجاد می شود. در این گیاهان از تقسیم میوز سلول بزرگ شدۀ بافت خورش نیز چهار سلول غیر هم اندازه تشکیل

می شود.

گزینه 3 255

هورمون آبسیزیک اسید در مقاومت گیاه در برابر شرایط نامساعد محیطی و بسته شدن روزنه ها در گیاهان (پالسمولیز یاخته های

نگهبان روزنه) نقش دارد.

دقت کنید این هورمون باعث بسته شدن روزنه های هوایی می شود و باعث بسته شدن روزنه های همیشه باز نمی شود. ازطرفی با

بسته شدن روزنه ها میزان تعرق (عامل اصلی انتقال شیرۀ خام) کاهش می یابد اما هیچ گاه متوقف نمی شود.
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گزینه 3 256

حشرات و خفاش ها از جانداران گرده افشان هستند. این جانوران همگی سلوم دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

۱) برای خفاش ها صادق نیست.

۲) حشرات سامانۀ دفعی به نام لوله های مالپیگی دارند که به ابتدای روده متصل است.

۴) در مهره داران طناب عصبی پشتی است و بخش جلویی آن برجسته شده و مغز را تشکیل می دهد.

گزینه 3 257

هورمونی که سبب بسته شدن روزنه های هوایی گیاه می شود، آبسیزیک اسید است. هورمون آبسیزیک اسید باعث مقاومت گیاه در

تنش خشکی می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

(۱): هورمون های آبسیزیک اسید و اتیلن بر فرآیند رسیدگی میوه نقش دارند و از بین آن ها هورمون آبسیزیک اسید باعث حفظ آب

گیاه می شود.

(۲): هورمون اکسین نیز مانع از فعالیت جوانه های جانبی می شود.

(۴): در شرایط نامساعد محیطی هم هورمون اتیلن هم هورمون آبسیزیک اسید افزایش می یابد؛ اما فقط هورمون اتیلن از

سوخت های فسیلی رها می شود.

گزینه 4 258

کاسیا را انجام می دهد. زنبور گرده افشانی درخت آ

گزینۀ "۱": گیرنده های نوری برخی حشرات مانند زنبورها پرتوهای فرابنفش را نیز دریافت می کنند.

گزینۀ "۲": حشرات لوله های مالپیگی دارند که متصل به روده است.

گزینۀ "3": حشرات گردش خون باز دارند.

گزینۀ "۴": توجه کنید در جاندارانی که تنفس نایدیسی دارند، دستگاه گردش مواد و همولنف نقشی در انتقال گازهای تنفسی

ندارد.

گزینه 1 259

ویژگی مشترک همۀ میوه های بدون دانه این است که در آن ها، رویان دیده نمی شود.

بررسی سایر گزینه ها:

۲) در پیوند زدن بخشی به وجود می آید که دارای ویژگی های درخت مطلوب است و ظاهر جدیدی دارد.

۳) دقت کنید ممکن است گیاهی که به کمک پیاز تولیدمثل می کند، تک لپه باشد و فقط یک برگ رویانی در دانه داشته باشد نه

برگ های رویانی.

۴) درصورتی که کالله، گرده را بپذیرد، یاختۀ رویشی رشد می کند و از رشد آن لولۀ گرده تشکیل می شود.
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گزینه 2 260

کنه ای است که این بافت رایج ترین بافت سامانۀ زمینه ای است. بافت درون دانه (آندوسپرم) از یاخته های بافت نرم آ

رد سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": بخش گوشتی و سفیدرنگ نارگیل از تقسیم هسته و سیتوپالسم تخم ضمیمه حاصل می گردد.

. گزینۀ "3": به اندازۀ ۳۲ واحد اضافه می گردد، چون اسپرم ها تک الد هستند 

گزینۀ "۴": تعداد هسته های تک الد از ۸ به ۵ کاهش می یابد. دو هستۀ تک الد از یاختۀ دوهسته ای و یک هستۀ تک الد از یاختۀ

تخم زا.

(n = ۱۶)

گزینه 3 261

الف) گیاهان روزکوتاه زمانی گل می دهند که طول شب از حد معینی کمتر نباشد. (نادرست)

ب) دقت کنید ممکن است گیاه موردنظر دوساله باشد؛ درنتیجه در سال اول تولیدمثل زایشی ندارد. (نادرست)

ج) نوعی گیاه گندم برای گل دادن نیازمند یک دوره سرما هستند و گندم مانند خیار نوعی گیاه یک ساله است. (نادرست)

د) گیاهان در پی ورود ویروس بیماری زا به درون خود، سالیسیلیک اسید تولید می کنند که سبب مرگ یاخته ای می شوند. (درست)

گزینه 2 262

ذرت گیاهی تک لپه است و نمی توان گفت در دانۀ آن، لپه ها وجود دارد و درون دانه فقط یک لپه وجود دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

۱) بلوط با باد گرده افشانی می کند؛ بنابراین تعداد فراوانی گل های کوچک تولید می کند و فاقد رنگ های درخشان، بوهای قوی و

شیره است.

۳) هلو میوۀ حقیقی است و از رشد تخمدان گل و سیب میوۀ کاذب است و از رشد قسمت دیگر گل (نهنج) ایجاد شده است.

گزینه 4 263

موارد ۱ تا ۴ به ترتیب: آندوسپرم، لپه، ساقۀ رویانی و ریشۀ رویانی در دانۀ ذرت و موارد A تا C به ترتیب: لپه ها، ریشۀ رویانی و

ساقۀ رویانی در دانۀ لوبیا هستند. لپه قسمتی از رویان است که از تقسیمات یاختۀ کوچک تر حاصل نخستین تقسیم میتوز یاختۀ

تخم اصلی، به وجود می آید.

بررسی سایر گزینه ها:

۱) هنگام رویش این دانه ها، ریشه قطعًا زیر خاک باقی می ماند، اما در گیاهانی که رویش روزمینی دارند، لپه همراه با ساقه از خاک

خارج می شود.

۲) ساقه و ریشۀ رویانی دو مجموعۀ کروموزومی دارند (دیپلوئید هستند). لپه ها (مشخص ترین بخش رویان) نیز دیپلوئیداند.

۳) در دانۀ لوبیا مواد غذایی آندوسپرم جذب لپه ها و در آنجا ذخیره می شوند. درنتیجه لپه ها که بزرگ شده اند، بخش ذخیره ای

دانه را تشکیل می دهند. در ضمن آندوسپرم در نهان دانگان، بعد از لقاح تشکیل می شود.
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گزینه 4 264

در پی لقاح نهان دانگان، دو یاختۀ تخم اصلی و ضمیمه تشکیل می شود. تخم تریپلوئید، بافت آندوسپرم را ایجاد می کند که نوعی

کنه ای) می شود. کنه ای است. تخم دیپلوئید درنهایت سبب تشکیل بافت های اصلی گیاه (ازجمله بافت نرم آ بافت نرم آ

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": در گیاهان گل دار دوجنسی درون هر تخمک، فقط یک کیسۀ رویانی تشکیل می شود و درون هر کیسۀ رویانی نیز فقط

یک یاختۀ تخم زا تشکیل می شود؛ بنابراین درون هر تخمک فقط یک یاختۀ تخم زا پدید می آید.

گزینۀ "۲": دقت کنید گروهی از گل های تک جنسی فاقد مادگی بوده و فقط پرچم دارند.

گزینۀ "3": پرچم در گل های نر و گل های دوجنسی وجود دارد، اما در گل های ماده دیده نمی شود.

گزینه 2 265

یاختۀ تخم زای یک مادگی دارای یک مجموعۀ کرموزومی، ولی یاختۀ پوشش تخمک دارای دو مجموعۀ کرموزومی است.

گزینه 2 266

داوودی گیاهی روزکوتاه است و در روزهای کوتاه پا�ز گل می دهد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": شبدر گیاهی روزبلند است، اما با ایجاد شرایط نوری مصنوعی می تواند در روزهای کوتاه پا�ز نیز گل دهد.

گزینۀ "3": گوجه فرنگی از گیاهان بی تفاوت به نور است. گل دهی گیاهان بی تفاوت به نور به طول شب و روز وابسته نیست.

گزینۀ "۴": نور مصنوعی همانند نور طبیعی می تواند باعث گل دهی گیاهان وابسته به نور شود.

گزینه 3 267

یکی از یاخته های بافت خورش بزرگ می شود و با تقسیم میوز چهار یاختۀ هاپلوئیدی ایجاد می کند. از این چهار یاخته فقط یکی

باقی می ماند که با تقسیم میتوز، ساختاری به نام کیسۀ رویانی با تعدادی یاخته ایجاد می کند که یاختۀ تخم زا و دوهسته ای دوتا از

آن ها هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "1": فقط در مورد یاختۀ تخم زا و دوهسته ای صادق است نه همۀ یاخته های کیسۀ رویانی.

گزینۀ "2": تعداد کروموزوم های یاخته های تشکیل دهندۀ پوشش تخمک دوبرابر تعداد کروموزوم های یاختۀ تخم زا است.

گزینۀ "3": این یاخته ها از تقسیم میتوز حاصل می شوند. آندوسپرم (شیر نارگیل) نیز از تقسیم میتوز بدون تقسیم سیتوپالسم تخم

ضمیمه ایجاد می شود.

گزینۀ "4": باتوجه به شکل کتاب درسی، این یاخته ها مستقیمًا با یاخته های تشکیل دهندۀ پوشش تخمک در ارتباط نیستند.

گزینه 2 268

تنها مورد (الف) صحیح است.

بررسی موارد:

الف) در روش فن کشت بافت، وجود محیط کشت کامًال سترون الزامی است.

ب) توت فرنگی توسط ساقۀ افقی و بر سطح خاک رشد می یابد.

ج) پیوند زدن یکی از روش های تکثیر رویشی است. در این روش قطعه ای از یک گیاه مانند جوانه یا شاخه به نام پیوندک، روی

تنۀ گیاه دیگری که به آن پایه می گویند، پیوند زده می شود.
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گزینه 2 269

مورد (الف) صحیح است.

گیاهان نهان دانه بر اساس اینکه لپه(ها) درون خاک بماند یا همراه با ساقه خارج شوند، به ترتیب رویش زیرزمینی و رویش

روزمینی دارند.

در گیاهان تک لپه ای (مثل ذرت) که رویش زیرزمینی دارند، بخش ذخیره ای دانه آندوسپرم است، درحالی که در گیاه لوبیا

(دولپه ای) رویش روزمینی است و لپه ها با ذخیرۀ آندوسپرم بخش ذخیره ای دانه محسوب می شوند.

در دانۀ تازه تشکیل  شدۀ گیاهان گل دار آندوسپرم به عنوان اندوختۀ دانه است.

گزینه 4 270

پس از انجام تقسیمات میتوز، دانه گرده نارس ایجاد می شود که با ایجاد تغ�رات در دیواره آن، دانه گرده رسیده را ایجاد می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: دانه گرده حاصل تقسیم میتوز سلول های کیسه گرده است.

گزینۀ 2: در هر کیسه گرده 4 سلول (دانه گرده نارس) درنتیجه میوز یک سلول مادر هاگ، ایجاد می شود که در اثر تقسیم میتوز

هرکدام از سلول های دانه گرده نارس، 4 سلول دارای دو هسته هاپلوئید ایجاد می شود که یکی رویشی و دیگری زایشی هستند.

گزینۀ 3: هر دانه گرده دارای دو سلول هاپلوئید (یک مجموعه کروموزومی) است.

گزینه 1 271

داروین در آزمایش خود برای کشف اکسین از نور یک جانبه استفاده کرد اما در آزمایشی که باعث کشف اکسین شد، نور همه جانبه

استفاده شد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: ابتدا ترکیب شیمیایی اکسین کشف شد. بعد متوجه شدند که ترکیب های شیمیایی اکسین ها در گیاهان مختلف تا حدی

باهم تفاوت دارد. پس فهمیدند انواعی از گیاهان اکسین های تا حدی متفاوت می سازند.

گزینۀ 3: در مرحله دوم آزمایش داروین پوشش مات در رأس ساقه بود که منجر به رشد مستقیم طولی در پاسخ به نور یک جانبه

شد اما در مرحله چهارم پوشش مات در قسمت پا�ن تر از رأس قرار داشت و منجر به نورگرایی شد.

گزینۀ 4: ارتباط قارچ جیبرال با دانه رست برنج، رابطه انگلی بوده و قارچ با تولید جیبرلین و نفوذ آن به درون گیاه، تشکیل

بافت های استحکامی در ساقه گیاه را کاهش داده و منجر به خم شدن ساقه برنج می شود. درنتیجه قارچ جیبرال برای گیاه مضر

است؛ اما در رابطۀ قارچ- ریشه ای، رابطه همیاری بوده و هردو جاندار سود می برند.

گزینه 3 272

همان طور که در شکل کتاب درسی مشاهده می کنید، در هنگام خروج ریشۀ رویانی، آمیالز از الیۀ گلوتن دار رها و بر آندوسپرم اثر

می گذارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": تولید و ترشح جیبرلین در رویان رخ می دهد (نه آندوسپرم).

گزینۀ "۲": آنزیم های تجزیه کنندۀ پکتین جزء آنزیم های تجزیه کنندۀ دیوارۀ یاخته اند (نه مؤثر بر ذخایر آندوسپرم).

گزینۀ "۴": الیۀ گلوتن دار، آنزیم های گوارشی را تولید و رها می سازد.
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گزینه 3 273

ازآنجاکه ژنوتیپ آندوسپرم به صورت AAaBbb است، درنتیجه ژنوتیپ یاختۀ دوهسته ای به صورت  است و ژنوتیپ

AaBb است، درنتیجه ژنوتیپ گیاه ماده نیز به صورت AaBb است. ازآنجاکه ژنوتیپ پوستۀ دانه به صورت aB اسپرم به صورت

است.

باتوجه به ژنوتیپ اسپرم این گیاه، ژنوتیپ والد نر ممکن است به صورت aaBb و AaBb و aaBB و AaBB باشد. اگر ژنوتیپ

به صورت AaBb باشد، ممکن است ژنوتیپ یاخته های رویشی حالت های دیگری داشته باشد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "1": ازآنجاکه ژنوتیپ گیاه ماده به صورت AaBb و گامت ماده شرکت کرده که Ab است، درنتیجه ژنوتیپ یاخته های

کوچک تر حاصل از تقسیم میوز در این گیاه به صورت Ab و aB باشد.

گزینۀ "2": باتوجه به ژنوتیپ آندوسپرم، ژنوتیپ رویان به صورت AaBb است. ژنوتیپ گیاه ماده نیز به صورت AaBb است.

گزینۀ "4": فنوتیپ گیاه ماده و آندوسپرم هر دو به صورت AB است.

(Ab+Ab)

گزینه 1 274

باتوجه به شکل (۳- الف و پ) در صفحۀ ۱۲۲ کتاب زیست شناسی ۲، از زمین ساقه و پیاز، هم برگ و هم ریشه خارج می شود.

گزینه 4 275

کیسه های گرده در بساک تشکیل می شوند و یاخته های دیپلوئیدی دارند. از تقسیم کاستمان (میوز) این یاخته ها، چهار یاختۀ

هاپلوئیدی ایجاد می شود که درواقع گرده های نارس اند. هریک از این یاخته ها با انجام دادن تقسیم رشتمان (میتوز) و تغ�راتی در

دیواره به دانۀ گردۀ رسیده تبدیل می شود. دانۀ گردۀ رسیده یک دیوارۀ خارجی، یک دیوارۀ داخلی   ، یک یاختۀ رویشی و یک

یاختۀ زایشی دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱) گردۀ نارس در پی تقسیم میوز تولید می شود که نوعی تقسیم با کاهش تعداد کروموزوم ها است.

گزینۀ ۲) یاخته های دانۀ گرده رسیده روی کاللۀ مناسب (بخش تولیدمثلی ماده) تقسیم خود را انجام می دهند.

گزينۀ 3) دانۀ گردۀ رسیده دارای دو سلول (دو هسته) و دانۀ گردۀ نارس دارای یک سلول (یک هسته) است. دانۀ گردۀ نارس

تعداد کروموزوم هایش با تخم زا برابر است؛ اما دانۀ گردۀ رسیده، تعداد کروموزوم هایش دو برابر تخم زا است.

گزینه 2 276

موارد "ب" و "د" عبارت را به درستی کامل می کنند.

گیاه داوودی یک گیاه روزکوتاه یا شب بلند و شبدر گیاهی روزبلند یا شب کوتاه است.
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گزینه 3 277

۱) زمین ساقه که گیاه جدید از جوانه های آن منشأ می گیرد، دارای جوانه های جانبی و انتهایی است که زیر خاک رشد می کنند،

مانند زنبق. (نادرست)

۲) گیاهان جدید حاصل از ساقه های رونده، غده و زمین ساقه همگی از جوانه ها منشأ می گیرند و در این بین ساقۀ رونده روی

خاک رشد می کند، اما زمین ساقه و غده محل رشدشان زیر خاک است. (نادرست)

۳) ساقۀ رونده که در توت فرنگی مشاهده می شود در محل گره ها جوانه هایی دارد که از رشد آن ها گیاهان توت فرنگی جدیدی

ایجاد می شود. (درست)

۴) غده، پیاز و زمین ساقه زیر خاک رشد می کنند که در این بین، تنها ساقه های غده ای مانند در سیب زمینی قرار دارد و دارای ذخیرۀ

غذایی است. (نادرست)

گزینه 3 278

دانه محصول تولیدمثل جنسی در گیاهان است. حدود ۹۰ درصد گیاهان دانه دار با قارچ ها هم زیستی دارند. این قارچ ها درون

ریشه یا به صورت غالفی در سطح آن زندگی می کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": گیاه سس فاقد ریشه است.

گزينۀ "2": قارچ ها جانداران مصرف کننده و گیاهان به عنوان جانداران تولیدکننده در نظر گرفته می شوند.

گزينۀ "4": اکسین هورمون ریشه زایی است. این هورمون باعث افزایش سطح ریشۀ گیاه می شود که درنتیجه باعث افزایش سطح

جذب مواد موردنیاز برای تولید شیرۀ خام در گیاه می شود.

گزینه 4 279

شکل، نشان دهندۀ اولین تقسیم یاختۀ تخم اصلی برای تشکیل رویان در دانه است. اگر هستۀ تخم ضمیمه (نه تخم اصلی) تقسیم

شود، اما تقسیم سیتوپالسم انجام نگیرد، بافت آندوسپرم به صورت مایع دیده می شود. شیر نارگیل مثالی از چنین آندوسپرمی

است.

بررسی سایر گزینه ها:

۱) لپه(ها) از تقسیمات یاختۀ کوچک ایجاد می شود. به لپه ها برگ های رویانی نیز می گویند، زیرا در بسیاری از گونه ها از خاک

بیرون می آیند و به مدت کوتاهی فتوسنتز می کنند.

۲) از تقسیمات یاختۀ کوچک، ساختار قلبی شکل تشکیل می شود.

۳) از تقسیمات بخش بزرگ تر، ساختاری ایجاد می شود که می تواند یاخته های غیر هم اندازه داشته باشند.
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گزینه 4 280

جیبرلین ها نوعی محرک رشد گیاهی هستند که برای اولین بار از قارچ جیبرال استخراج و شناسایی شدند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": محرک های رشد (اکسین ها، سیتوکینین ها و جیبرلین ها) در فرآیندهای رشد مانند تحریک تقسیم یاخته، رشد طولی

یاخته ها، ایجاد و حفظ اندام ها نقش دارند.

گزینۀ "۲": بعضی از اکسین ها، گیاهان دولپه ای نظیر لوبیا را از بین می برند.

گزینۀ "3": دو هورمون اکسین و سیتوکینین در غلظت های مختلف می توانند ریشه زایی یا ساقه زایی را در تودۀ یاختۀ تمایز نیافته

القا کنند.

گزینه 3 281

تنها مورد "ب" نادرست است.

رویان قلبی شکل بعد از رویان کروی شکل به وجود می آید (نه پیش از آن.)

مورد "آ": با توجه به شکل صفحۀ ۱۲۶ می توان فهمید سه یاختۀ کوچک تر حاصل از تقسیم یاختۀ پارانشیم خورش از بین می روند و

یاختۀ بزرگ تر باقی می ماند.

مورد "پ": در گیاه لوبیا برخالف ذرت، اندوختۀ غذایی جذب لپه ها می گردد و درنتیجه، لپه ها وظیفۀ انتقال اندوختۀ غذایی را

نخواهند داشت.
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گزینه 3 282

گامت نر در گیاهان گلدار وسیلۀ حرکتی ندارد؛ بنابراین در این گیاهان برای انتقال گامت نر به درون تخمدان ساختاری به نام لولۀ

گرده تشکیل می شود.

یکی از یاخته های بافت خورش بزرگ می شود و با تقسیم میوز چهار یاختۀ هاپلوئیدی ایجاد می کند. از این چهار یاخته، فقط یکی

باقی می ماند که با تقسیم های میتوز متوالی ساختاری به نام کیسۀ رویانی ایجاد می کند. کیسۀ رویانی هفت یاخته دارد. تخم زا و

یاختۀ دوهسته ای از یاخته های کیسۀ رویانی اند که در لقاح با گامت های نر شرکت می کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

1 و ۴) کیسه های گرده در بساک تشکیل می شوند و یاخته های دیپلوئیدی دارند. از تقسیم کاستمان (میوز) این یاخته ها، چهار

یاختۀ هاپلوئیدی ایجاد می شود که درواقع گرده های نارس اند. هریک از این یاخته ها با انجام دادن تقسیم رشتمان (میتوز) و

تغ�راتی در دیواره به دانۀ گرده رسیده تبدیل می شود. دانۀ گرده رسیده یک دیوارۀ خارجی، یک دیوارۀ داخلی، یک یاختۀ

رویشی و یک یاختۀ زایشی دارد.

۲) باتوجه به شکل کتاب زیست شناسی ۲، در گیاهان گلدار، بساک ممکن است چهار کیسۀ گرده داشته باشد.

گزینه 4 283

گزینۀ 1: هورمون مؤثر در رشد طولی ساقه جیبرلین و اکسین است که اکسین سبب توقف رشد جوانه های جانبی می شود.

گزینۀ 2: محرک تقسیم سلولی جیبرلین و سیتوکینین است که سیتوکینین محرک ساقه زایی در کشت بافت است.

گزینۀ 3: اکسین افزایندۀ تولید اتیلن در جوانۀ جانبی است و سبب تحریک تولید ریشه در قلمه می شود.

گزینۀ 4: نادرست. ریشه زایی در کشت بافت به حضور مقدار کمی سیتوکینین نیز نیازمند است.

گزینه 3 284

موارد الف، ب و د صحیح هستند.

بررسی موارد:

الف) پس از سه نسل تقسیم میتوز، ساختار 7 سلولی (8 هسته ای) به نام کیسه رویانی ایجاد می شود.

ب) با انجام سه تقسیم میتوز، 7 سلول هاپلوئید ایجاد می شود.

ج) همه سلول های کیسه رویانی حاصل میتوز بوده و دارای ماده ژنتیکی کامًال مشابه هستند. البته اندازه و شکل این یاخته ها تا

حدودی متفاوت هستند.

د) باتوجه به شکل کتاب درسی، یاخته باقیمانده از میتوز (بزرگ تر) در دورترین فاصله از منفذ قرار دارد.

گزینه 4 285

۱) سیتوکینین ها همانند جیبرلین ها در تحریک تقسیم یاخته ای نقش دارند.

۲) اکسین ها در ریشه زایی و جیبرلین ها در رشد طولی یاخته نقش دارند.

۳) اکسین ها در تشکیل میوه های بدون دانه نقش دارند. این هورمون ها همانند جیبرلین ها در درشت کردن میوه ها نقش دارد.

۴) هورمون اتیلن در ریزش برگ و میوه مؤثر است که همانند اکسین ها و برخالف جیبرلین ها در چیرگی رأس نقش دارد.

www.konkur.in

forum.konkur.in



73/101لرنیتو 1398

گزینه 2 286

فعالیت اکسیژنازی آنزیم روبیسکو در گیاهان  در پی پالسمولیز یاخته های نگهبان و بسته شدن روزنه های هوایی انجام می شود،

که این امر درنتیجه افزایش هورمون آبسیزیک اسید (ضد جیبرلین) رخ می دهد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: افزایش میزان هورمون آبسیزیک اسید منجر به پالسمولیز و افزایش فشار اسمزی در یاخته های نگهبان روزنه و بسته شدن

آن ها می شود.

گزینۀ 3: آبسیزیک اسید یک هورمون مهارکننده رشد است و در تبدیل سرالد رویشی به زایشی نقشی ندارد.

گزینۀ 4: هورمون اتیلن سرعت رسیدگی را افزایش می دهد نه آبسیزیک اسید. گوجه فرنگی با قرار گرفتن در محیط دارای اتیلن، از

حالت نارس (سبزرنگ) به حالت رسیده (قرمزرنگ) تبدیل می شود؛ یعنی کلروپالست ها به کروموپالست تبدیل می شوند.

C۳

گزینه 3 287

از جیبرلین ها در تولید میوه های بدون دانه استفاده می شود. جبیرلین در گیاهان و نیز قارچ جیبرال تولید می شود. اکسین نیز توسط

یاخته های گیاهی تولید می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

۱) آبسیزیک اسید موجب بسته شدن روزنه ها می شود، اما از سوخت فسیلی رها نمی شود.

۲) در مورد اتیلن صادق نیست.

۴) اکسین هم می تواند برای تولید ریشه از کال استفاده شود ولی هورمون سیتوکینین در به تأخیر انداختن پیرشدن اندام های

هوایی گیاه نقش دارد.
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انواعی از ساقه ها در گیاهان وجود دارند که برای تولیدمثل غیرجنسی ویژه شده اند. زمین ساقه (ریزوم)، غده، پیاز و ساقۀ رونده،

نمونه هایی از ساقه های ویژه شده برای تولیدمثل غیرجنسی اند. ساقۀ رونده، به طور افقی روی خاک رشد می کند. گیاه توت فرنگی

ساقۀ رونده دارد. گیاهان توت فرنگی جدید در محل گره ها ایجاد می شوند. به فاصلۀ بین دو گره در ساقه و شاخه میان گره

می گویند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": زمین ساقه، به طور افقی زیر خاک رشد می کند و همانند ساقۀ هوایی جوانۀ انتهایی و جانبی دارد.

گزینۀ "۲": پیاز، ساقۀ زیرزمینی کوتاه و تکمه مانندی دارد که برگ های خوراکی به آن متصل اند. از هر پیاز تعدادی پیاز کوچک

تشکیل می شود که هریک خاستگاه یک گیاه است. برای تولید گیاهان جدید، تقسیم میتوز صورت می گیرد. درنتیجه گیاهان

جدید همگی ژنوم یکسان دارند.

گزینۀ "3": غده، ساقه ای زیرزمینی است که به علت ذخیرۀ مادۀ غذایی در آن متورم شده است. برای تکثیر سیب زمینی، آن را به

قطعه های جوانه دار تقسیم می کنند و در خاک می کارند.
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سالیسیلیک اسید که از تنظیم کننده های رشد در گیاهان است، در مرگ یاخته ای نقش دارد. یاختۀ گیاهی آلوده به ویروس، این

ترکیب را رها و مرگ یاخته ای را القا می کند. در گیاه تنباکو نیز به علت آسیب رسیدن به گیاه، هورمون اتیلن تولید می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": پا�ن ترین سطح ساختاری با انجام همۀ فعالیت های زیستی، یاخته است اما می دانیم که ویروس ها ساختار یاخته ای

ندارند.

کاسیا باز می شوند، نوعی ترکیب شیمیایی را تولید و منتشر می کنند که با گزینۀ "٣": مشخص شده است وقتی گل های درخت آ

فراری دادن مورچه ها مانع از حملۀ آن ها به زنبورهای گرده افشان می شود. زنبورهای گرده افشان با انجام گرده افشانی در تداوم

نسل گیاه نقش دارند.

گزینۀ "۴": از یاخته های آسیب دیدۀ برگ تنباکو، ترکیب فراری متصاعد می شود که نوعی زنبور وحشی آن را شناسایی می کند.
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کنه ای و بخشی از سامانۀ بافت زمینه ای است که در گیاهان تک لپه ای فاقد میانبرگ نرده ای هستند. مغز ساقه، بافت نرم آ

دولپه ای ها وجود دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

۱) در تمامی گیاهان گلدار دیپلوئید، آندوسپرم بخش تریپلوئید دانۀ نابالغ است. در گیاهان دولپه ای مواد غذایی آندوسپرم جذب

لپه ها شده و در آن ها ذخیره می شود. در دانۀ بالغ گیاهان دولپه ای بخش تریپلوئید وجود ندارد. بعضی از اکسین ها، گیاهان

دولپه ای را از بین می برند.

۳) در برش عرضی ساقۀ گیاهان تک لپه ای بخش پوست قابل  مشاهده نیست. برگ گیاهان دولپه دارای پهنک و دمبرگ است.

۴) در دولپه ای ها، لپه ذخیرۀ غذایی رویان است که پس از لقاح تشکیل می شود. دو نوع سرالد پسین در دولپه ای ها وجود دارد.

گزینه 3 291

ساقه های ویژه شده برای تولیدمثل رویشی عبارت اند از: زمین ساقه، غده، پیاز و ساقۀ رونده. ساقۀ کوتاه و تکمه مانند مربوط به پیاز

است. ولی در غده، ساقه به علت ذخیرۀ مادۀ غذایی متورم شده است.

بررسی سایر گزینه ها:

۱) مربوط به زمین ساقه است.

۲) مربوط به غده است.

۴) مربوط به ساقۀ رونده است.

گزینه 4 292

تنها عبارت "د" درست است.

بررسی سایر عبارت ها:

الف- خم شدن دانه رست در پاسخ به نور یک جانبه به معنای اختالف اندازه یاخته های دو طرف آن است.

ب- محرک های رشد بر اساس مقدار و محل اثر می توانند نقش بازدارندگی داشته باشند.

ج- محققان دیگری با انجام آزمایش هایی، نشان دادند که عامل خم شدن دانۀ رست به سمت نور، ماده ای است که در نوک آن

وجود دارد.
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رفتار روزنه ای برخی گیاهان نواحی خشک مانند بعضی کاکتوس ها، در حضور نور متفاوت است و سبب می شود در طول روز،

روزنه ها بسته بمانند و از هدر رفتن آب جلوگیری شود.

بررسی سایر گزینه ها:

۱) هورمون اکسین، باعث چیرگی رأسی می شود.

۲) شرایط نامساعد محیط مانند خشکی، تولید آبسیزیک اسید را در گیاهان تحریک می کند. آبسیزیک اسید سبب بسته شدن

روزنه ها (پالسمولیز و کاهش فشار تورژسانسی یاخته های نگهبان روزنه) و درنتیجه حفظ آب گیاه و همچنین مانع رویش دانه و

رشد جوانه ها در شرایط نامساعد می شود.

۴) در هنگام شب یا در هوای بسیار مرطوب که شدت تعرق کاهش می یابد، یاخته های درون پوست همچنان به پمپ کردن

یون های معدنی به درون استوانۀ آوندی ادامه می دهند. اگر مقدار آبی که در اثر فشار ریشه ای به برگ ها می رسد از مقدار تعرق آن

از سطح برگ بیشتر باشد، آب به صورت قطراتی از انتها یا لبۀ برگ های بعضی گیاهان علفی خارج می شود که به آن تعریق

می گویند.
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سلول هایی که تقسیم سیتوپالسم نامساوی دارند، عبارت اند از:

۱) سلول دانۀ گردۀ نارس

۲) سلول بافت خورش که میوز انجام می دهد.

۳) سلول تخم اصلی

۴) سلول بزرگ تر حاصل از تقسیم اصلی

گزینۀ "۱": آندوسپرم مایع، از تقسیم هستۀ بدون تقسیم سیتوپالسم تخم ضمیمه ایجاد شده است.

گزینۀ "۲": فقط برای سلول بافت خورش صحیح است.

گزینۀ "۳": مثًال سلول دانۀ گردۀ نارس، سلول رویشی تولید می کند که قابلیت رشد ابعادی دارد و تقسیم نمی شود؛ درنتیجه دوک

تقسیم تشکیل نمی دهد.

گزینۀ "4": برای سلول بزرگ تر حاصل از تقسیم تخم اصلی صادق نیست.
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خم شدن دانه رست در برابر نور یک جانبه به علت جابه جایی اکسین از سمت مقابل نور به سمت سایه است.
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در کیسه رویانی تمام سلول ها حاصل تقسیم غیرمستقیم میوز (مستقیم میتوز) بوده و هاپلوئیدند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: پوشش تخمک اولین الیه پوشاننده کیسه رویانی می باشد.

گزینۀ 2: فقط یکی از یاخته های بافت خورش رشد کرده و پس از تقسیمات، سلول تخم زا و دوهسته ای را ایجاد می کند.

گزینۀ 4: کیسه رویانی حاصل میوز و سپس میتوز است.

گزینه 2 297

موارد سوم و چهارم صحیح اند.

بررسی موارد:

مورد اول) حشرات سامانۀ دفعی به نام لوله های مالپیگی دارند که به ابتدای روده متصل است.

مورد دوم) برخی از حشرات مانند زنبور، پرتوهای فرابنفش را نیز دریافت می کنند.

مورد سوم) تنفس نایدیسی در بی مهرگان خشکی زی مانند حشرات (زنبورعسل) و صدپایان وجود دارد. در این جانوران دستگاه

گردش مواد، نقشی در انتقال گازهای تنفسی ندارد.

مورد چهارم) بندپایان و بیشتر نرم تنان سامانۀ گردشی باز دارند. در سامانۀ باز، قلب مایعی به نام همولنف را به حفره های بدن پمپ

می کند.
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یاختۀ گیاهی آلوده سالیسیلیک اسید رها می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

(۱): برگ های تله مانند گیاهان گوشت خوار، کرک هایی دارد که با برخورد حشره به آن ها تحریک می شوند و پیام هایی را به راه

می اندازند که سبب بسته شدن برگ و درنتیجه به دام افتادن حشره می شود.

(۳): تا شدن برگ های گیاه حساس، به علت تغ�ر فشار تورژسانس در یاخته هایی رخ می دهد که در قاعدۀ برگ قرار دارند.

(۴): علت پیچش ساقۀ درخت مو این است که یاخته های سمتی که به تکیه گاه چسبیده اند، کمتر و یاخته های سمت دیگر بیشتر

رشد می کنند.
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فقط مورد (ب) درست است.

بررسی موارد:

الف) نادرست. دانه های گردۀ نارس که حاصل میوز درون بساک هستند، ابتدا به هم متصل هستند ولی پس از تشکیل (با ژله ای

شدن تیغۀ میانی) از هم جدا می شوند.

ب) درست. یاختۀ حاصل از میوز در بساک (دانۀ گردۀ نارس) از نظر دیواره دچار تغ�راتی می شود که منجر به ایجاد دو پوستۀ

داخلی و خارجی می گردد.

ج) نادرست. از میوز یکی از یاخته های پارانشیم خورش درون تخمک، 4 یاخته (یکی بزرگ تر و سه تا کوچک تر) ایجاد می شود که

یاخته های کوچک تر از بین خواهند رفت و میتوز نمی کنند.

د) نادرست. تمام یاخته های هاپلوئید در هنگام تشکیل توسط یاخته های دوالد احاطه شده اند. به صورت زیر:

1. دانه های گردۀ نارس و رسیده (سلول رویشی و زایشی) همگی درون بساک تولید می شوند و یاخته های اطراف آن ها دوالد

هستند.

2. سلول های اسپرم درون لولۀ گرده که اطراف آن خامه و تخمدان دوالد قرار دارد تولید می شود.

3. یاخته های هاپلوئید حاصل از میوز درون تخمک، در وسط پارانشیم خورش که دوالد است تولید می شوند.

4. اطراف کیسۀ رویانی (که یاخته های هاپلوئید دارد) باقی ماندۀ خورش و همچنین پوستۀ تخمک وجود دارد که دوالد هستند.
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پس از رویش دانه ها، ریشه در زیر خاک می ماند و ساقۀ رویانی به بیرون خاک منتقل می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": در دانۀ آمادۀ رویش لوبیا عدد کروموزومی همۀ بخش های دانه یکسان است و هر یاخته دو مجموعه کروموزوم دارد.

گزینۀ "۲": بخش ۳ (ساقۀ رویانی) و بخش ۱ (لپه ها) پس از رویش دانه از زیر خاک خارج می شوند.

گزینۀ "٣": بخش ۲ (ریشۀ رویانی) بخشی از رویان است که بخش دیپلوئیدی بعد از لقاح است و بخش ۴ پوستۀ دانه است که از

تغ�ر پوستۀ تخمک ایجاد شده و بخش دیپلوئیدی قبل از لقاح است.
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گزینه 4 301

الف) دقت کنید سلولی که در حال تقسیم میتوز است، ممکن است هاپلوئید باشد و درنتیجه کروموزوم همتا نداشته باشد.

همچنین سلولی که تقسیم میوز ۲ را انجام می دهد نیز هاپلوئید بوده و کروموزوم همتا ندارد. (نادرست)

ب) دقت کنید سلول زایشی بعد از تکمیل میتوز خود می تواند باعث تولید دو اسپرم شود که در تخمک گیاه نهان دانه لقاح می یابد.

(نادرست)

ج) سلول های حاصل از تقسیم تخم تریپلوئید، دارای عدد کروموزومی  هستند. درنتیجه نمی توان گفت عدد کروموزومی مشابه

سلول روپوستی  دارند. (نادرست)

د) سلول بافت خورش که قابلیت تولید تتراد دارد، در پی تقسیم میتوز تولید شده است. (نادرست)

۳n
۲n

گزینه 3 302

منظور سؤال هورمون اکسین است.

بررسی گزینه ها:

گزینۀ "۱": به عبارت "به طور مستقیم" توجه گردد، هورمون اکسین باعث تحریک تولید اتیلن در جوانه های جانبی می گردد و این

هورمون اتیلن است که به طور مستقیم، باعث توقف رشد جوانه جانبی می گردد.

گزینۀ "۲": دلیل تجمع اکسین در سمت سایه، جابه جایی این ماده از سمت مقابل نور به سایه است (نه تفاوت در شدت تولید دو

طرف دانه رست.)

گزینۀ "3": باتوجه به صفحۀ ۱۴۰ کتاب زیست شناسی ۲ درست است.

گزینۀ "۴": اکسین ها دسته ای از هورمون ها هستند که شامل چندین ترکیب شیمیایی هستند.

گزینه 3 303

افزایش میزان اتیلن به اکسین موجب تولید آنزیم های تجزیه کنندۀ دیواره در قاعدۀ دمبرگ و در نتیجه ریزش برگ ها (ساختارهای

فتوسنتز کننده) می شود.

افزایش میزان سیتوکینین به اکسین موجب رشد جوانه های جانبی و ایجاد شاخه های جدید می شود.

گزینه 1 304

امروزه از اتیلن برای تسریع و افزایش رسیدگی میوه هایی که قبل از رسیدگی چیده می شوند استفاده می کنند. بافت های

آسیب دیدۀ گیاهی نیز اتیلن تولید می کنند.

اکسین در ریشه زایی قلمه ها (جذب آب و امالح برای قلمه ها)، درشت کردن میوه ها نقش دارد و جیبرلین در تحریک رشد طولی

یاخته و تقسیم آن، رویش دانه (بیداری دانه های در حال خواب) و نیز درشت کردن میوه ها نقش دارد و سیتوکینین محرک تقسیم

یاخته ای (میتوز و سیتوکینز) است.

گزینه 4 305

در حملۀ نوزاد کرمی شکل به برگ های تنباکو، ترکیب فراری از یاخته های آسیب دیدۀ برگ متصاعد می شود که نوعی زنبور وحشی

ماده آن را شناسایی و با ردیابی آن خود را به نوزاد کرمی شکل رسانده و روی آن تخم گذاری می کند. نوزادان حشرۀ بالغ (زنبور

ماده) با خروج از تخم از نوزاد کرمی شکل تغذیه می کنند. درنتیجه بقای نسل زنبور وحشی ماده حفظ می شود.
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گزینه 3 306

موارد "ب" و "ج" صحیح اند.

بررسی موارد:

الف) پوستۀ بعضی دانه ها چنان سخت و محکم است که حتی در برابر شیره های گوارشی جانوران سالم می مانند.

ب) دانه برای رویش به آب، اکسیژن و دمای مناسب نیاز دارد.

ج) پوستۀ تخمک تغ�ر می کند و به پوستۀ دانه تبدیل می شود.

د) میوه ها عالوه بر حفظ دانه ها در پراکنش آن ها نقش دارند. ازطرفی جانوران با خوردن میوه های رسیده، در پراکنش دانه ها

نقش دارند. باد و آب نیز میوه ها و دانه ها را جابه جا می کنند.

گزینه 1 307

الیۀ محافظی که پس از جداشدن برگ تشکیل می شود در ساختار برگ تشکیل نمی شود، بلکه در ساختار شاخۀ گیاه تشکیل

می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۲": کرک های سطح برگ گیاهان گوشتخوار سبب ارسال پیام و بسته شدن برگ این گیاهان می شود.

گزینۀ "٣": در زمان آسیب بافتی، میزان تقسیم یاخته های پارانشیمی برای ترمیم افزایش می یابد.

کاسیا وابسته به  نوعی زنبور است که حشره است و دارای طناب عصبی شکمی و چشم های مرکب گزینۀ "۴": گرده افشانی گیاه آ

است.

گزینه 3 308

طبق فعالیت صفحۀ ۶ صفحۀ ۱۵۰ کتاب زیست شناسی (۲)، بعضی گیاهان با تولید موادی که برای گیاهان دیگر سمی اند، از رویش

دانه یا رشد گیاهان دیگر در اطراف خود جلوگیری می کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "1": در مادگی چند برچه ای ممکن است فضای مادگی توسط دیوارۀ برچه ها از یکدیگر جدا شوند.

گزینۀ "2": از رشد و نمو نهنج، میوه های کاذب تشکیل می شود.

گزینۀ "4": دقت کنید محتوای ژنتیکی پوستۀ دانه می تواند با محتوای ژنتیکی سایر بخش های دانه متفاوت باشد، زیرا مربوط به

پوستۀ تخمک گیاه والد است.

گزینه 3 309

گل ساختاری است که برای تولید مثل جنسی در نهان دانه ها اختصاص یافته است. اگر میوه  از رشد تخمدان گل ایجاد شود آن را

میوۀ حقیقی و اگر از رشد سایر بخش های گل حاصل شود آن را میوۀ کاذب می نامند.

 گزینۀ ۱) برای میوۀ پرتقال صادق نیست.

گزینۀ ۲) برای میوۀ موز بدون دانه صادق نیست.

گزینۀ ۴) دقت کنید تخمک به میوه تبدیل نمی شود؛ بلکه تخمدان به میوه تبدیل می شود و تخمک ها در صورت لقاح به دانه

تبدیل می شوند.
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گزینه 2 310

وقتی ساقۀ گیاهی مانند مو با چیزی مانند یک درخت دیگر یا پایه برخورد کند، به دور آن می پیچد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": پاسخ گیاه حساس به تماس، تا شدن برگچه های آن است.

گزينۀ "3": پاسخ گیاه گوشت خوار به تماس، بسته شدن برگ گیاه است.

گزینۀ "۴": پاسخ گیاه گندم به سرما، کاهش دورۀ رویشی آن است.

گزینه 4 311

اکسین و جیبرلین موجب رشد میوه می شوند که جزء محرک های رشد محسوب می شوند. اتیلن موجب رسیدگی میوه می شود و

یکی از بازدارنده های رشد گیاهان می باشد.

گزینه 3 312

الف) گیاهان روزکوتاه زمانی گل می دهند که طول شب از حدی کمتر نباشد. (نادرست)

ب) دقت کنید ممکن است گیاه موردنظر دوساله و یا چندساله باشد؛ درنتیجه این گیاهان در سال اول تولیدمثل زایشی ندارند.

(نادرست)

ج) نوعی گیاه گندم برای گل دادن سریع تر نیازمند یک دوره سرما هستند و گندم مانند خيار نوعی گیاه یک ساله است. (نادرست)

د) گیاهان در پی ورود ویروس بیماری زا به درون خود، سالیسیلیک اسید تولید می کنند که سبب مرگ یاخته ای می شوند. (درست)

گزینه 3 313

اکسین ها که به عنوان عامل نارنجی استفاده شدند، قادرند باعث سرطان زایی شوند. اکسین در درشت کردن میوه های بدون دانه

نقش دارد. به تأخیر انداختن پیری، کار سیتوکینین است. با قطع جوانه های رأسی مقدار این هورمون در جوانۀ جانبی کاهش

می یابد. هورمونی که اولین بار در قارچ شناسایی شد، جیبرلین بود.

گزینه 1 314

دانۀ ُرست به معنی دانۀ رویش یافته است. دانه برای رویش به آب، اکسیژن و دمای مناسب نیاز دارد.

دانه ها با جذب آب متورم می شوند و پوستۀ آن ها شکاف برمی دارد، درنتیجه اکسیژن به رویان می رسد و رویان با استفاده از ذخایر

غذایی رشد و نمو خود را از سر می گیرد.

گزینه 3 315

ساقه های ویژه شده برای تولیدمثل رویشی عبارت اند از زمین ساقه، غده، پیاز و ساقۀ رونده.

ساقۀ کوتاه و تکمه مانند مربوط به پیاز است، ولی در غده، ساقه به علت ذخیرۀ مادۀ غذایی متورم  شده است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: مربوط به زمین ساقه است.

گزینۀ 2: مربوط به غده است.

گزینۀ 4: مربوط به ساقۀ رونده است.
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گزینه 4 316

یاختۀ زایشی که مولد دو اسپرم درون لولۀ گرده است، فاقد وسیلۀ حرکتی است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "1": گامت ماده (تخم زا) درون کیسۀ رویانی و درون تخمک ایجاد می شود.

گزینۀ "2": هر تخمک دارای پوستۀ دو الیه است.

گزینۀ "3": یاخته های گردۀ نارس هرکدام تقسیم میتوز انجام می دهند و دو یاختۀ رویشی و زایشی را ایجاد می کنند.

گزینه 4 317

شماره های ۱ تا ۳ به ترتیب نشان دهندۀ یاختۀ دو هسته ای، تخم زا و پوستۀ تخمک است. پس از لقاح، پوستۀ تخمک به پوستۀ

دانه تبدیل می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

۱) آندوسپرم از تقسیمات متوالی تخم ضمیمه تشکیل می شود نه یاختۀ دو هسته ای!

۲) یاختۀ دو هسته ای پس از لقاح، یاختۀ تخم ضمیمه را به وجود می آورد. تخم ضمیمه با تقسیم های متوالی بافتی به نام

کنه ای ساخته شده است و ذخیره ای برای رشد رویان است. آندوسپرم را به وجود می آورد. این بافت از یاخته های نرم آ

۳) گامت نر در گیاهان گل دار فاقد وسیلۀ حرکتی (تاژک) است. به همین دلیل در این گیاهان ساختاری به نام لولۀ گرده تشکیل

می شود.

گزینه 2 318

۱) نادرست؛ زمین ساقه و غده هر دو با تقسیم میتوز، رشد می کنند.

۲) درست؛ در تولیدمثل غیرجنسی، تقسیم میوز انجام نمی شود.

۳) نادرست؛ ساقۀ رونده به طور افقی روی خاک رشد می کند، درحالی که پیاز ساقۀ زیرزمینی است.

۴) نادرست؛ در روش قلمه زدن قطعه هایی از ساقه در خاک یا آب تكثیر داده می شود.

گزینه 2 319

فقط مورد "الف" و "ج" صحیح است.

در درون کیسۀ رویانی هفت سلول با هسته یا هسته های هاپلوئید مشاهده می شود. همچنین در زمانی که لولۀ گرده تشکیل

شده است، دو اسپرم هاپلوئید نیز در کیسۀ رویانی دیده می شود.

بررسی موارد:

الف) همۀ سلول های فوق محصول تقسیم میتوز هستند و در پی جدا شدن کروماتیدهای خواهری در آنافاز میتوز تشکیل شده اند.

ب) برای اسپرم ها صادق نیست.

ج) هیچ یک از این سلول ها، در شرایط طبیعی توانایی تقسیم ندارند.

د) دقت کنید از هفت سلول کیسۀ رویانی فقط سلول تخم زا و سلول دوهسته ای لقاح انجام می دهند و سایر سلول های متعلق به

کیسۀ رویانی لقاح انجام نمی دهند.
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گزینه 2 320

در ساختار هریک از گل ها، یاختۀ دیپلوئید مشاهده می گردد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": هر دو بخش در هر گل کامل قابل رؤیت هستند.

گزینۀ "3": میوۀ حقیقی از رشد تخمدان و میوه کاذب از قسمت های دیگر گل حاصل می شود پس هر دو ممکن است در تشکیل

میوه نقش داشته باشند.

گزینۀ "۴": دیوارۀ خارجی دانۀ گرده، فقط با کالله تماس دارد.

گزینه 4 321

یاختۀ رویشی رشد می کند اما میتوز ندارد. یاختۀ میوز کننده در پارانشیم خورش نیز رشد می کند اما میتوز انجام نمی دهد (میوز

انجام می دهد).

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "1": یاختۀ گردۀ نارس میتوز دارد اما یاختۀ تخم زا رشد نمی کند و قدرت میتوز هم ندارد.

گزینۀ "2": یاختۀ هاپلوئید دور از تخم زا میتوز انجام نمی دهد.

گزینۀ "3": یاختۀ گامت نر رشد نمی کند و قدرت میتوز ندارد.

گزینه 2 322

در روش خوابانیدن بخشی از ساقه یا شاخه را که دارای گره است با خاک می پوشانند.

گزینه 2 323

سیتوکینین، هورمون ساقه زایی است که همانند هر دو هورمون مؤثر در چیرگی رأسی یعنی اکسین و اتیلن، نوعی تنظیم کنندۀ رشد

هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "1": هورمون اتیلن بازدارندۀ رشد است.

گزینۀ "3": اکسین و سیتوکینین هر دو در تمایز کال نقش دارند.

گزینۀ "۴": سیتوکینین سبب افزایش طول عمر برگ ها و اتیلن با ریزش برگ ها، در کاهش طول عمر آن ها نقش دارد.

گزینه 3 324

پاسخ هایی از جنس دفاع شامل:

۱) تالش برای جلوگیری از ورود، ۲) دفاع شیمیایی و ۳) مرگ یاخته ای است.

موارد "الف" و "ب" مربوط به تالش برای جلوگیری از ورود، مورد "ج" مربوط به دفاع شیمیایی و مورد "هـ" مربوط به مرگ یاخته ای

است. دقت کنید مورد "د" مربوط به پاسخ به تماس در گیاهان گوشتخوار است و جزء پاسخ هایی از جنس دفاع محسوب

نمی شود.
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گزینه 1 325

در نهان دانگان درون لوله گرده، سه هسته قابل مشاهده است. دو هسته مربوط به اسپرم ها و یک هسته نیز مربوط به یاخته

رویشی است که لوله گرده تشکیل می دهد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: گامت های ماده در خزه فاقد وسیله حرکتی است و هیچ یک از گامت های نهاندانگان نیز وسیله حرکتی ندارند.

گزینۀ 3: دیواره خارجی حتمًا منفذ دارد، حال ممکن است سطح دیواره صاف یا دارای تزئینات باشد.

گزینۀ 4: درصورتی که کالله دانه گرده را بپذیرد، یاخته رویشی رشد کرده و لوله گرده به وجود می آورد نه همیشه!

گزینه 2 326

مادگی ممکن است شامل یک یا چند برچه باشد. به قرار گرفتن دانۀ گرده روی کالله گرده افشانی می گویند. درصورتی که کالله

گرده را بپذیرد، یاختۀ رویشی رشد می کند و از رشد آن لولۀ گرده تشکیل می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

۱) کیسه های گرده در بساک تشکیل می شوند. باتوجه به شکل کتاب درسی در هر بساک بیش از یک کیسۀ گرده وجود دارد.

۳) ساختاری که درون آن کیسۀ رویانی به وجود می آید، تخمدان است و می تواند هم سطح گلبرگ ها قرار گیرد.

۴) گلبرگ با ساختارهای رنگین خود جاذب جانوران گرده افشان است، اما جزئی از حلقۀ جنسی گل نیست.

گزینه 3 327

الف) هورمون جیبرلین سبب درشت شدن میوه ها می شود. ازطرفی طبق کتاب زیست شناسی ۱ می دانیم که میوه نوعی محل منبع

محسوب می شود که برای درشت شدن نیازمند شیرۀ پرورده است؛ پس برای درشت شدن میوه ها، نیازمند افزایش میزان بارگیری و

بار برداری آبکشی در گیاه هستیم. (درست)

ب) این هورمون در زمان آسیب به گیاه مانند زخم ها، افزایش پیدا می کند. در این زمان نیز میزان تقسیم یاخته های پارانشیمی در

گیاه می تواند افزایش یابد. (درست)

ج) هورمون آبسیزیک اسید و اتیلن مانع رشد جوانه ها (یاخته های سرالدی و برگ های جوان اطراف آن) می شوند. (درست)

د) دقت کنید هورمون اتیلن در گیاهان گلدار در ریزش برگ و میوه نقش دارد. در طی فرآیند ریزش برگ الیۀ جداکننده در محل

اتصال برگ به شاخه تشکیل می شود و جزئی از برگ نیست. (نادرست)

گزینه 3 328

ریزوم در گیاهانی مانند زنبق ایجاد می شود، اما ساقۀ تخصص یافتۀ نرگس که برای تکثیر مورداستفاده قرار می گیرد، پیاز است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": پیاز خوراکی، الله و نرگس ساقۀ تخصص یافته ای به نام پیاز دارند و می توانند با استفاده از پیاز تکثیر شوند.

گزینۀ "۲": سیب زمینی ساقۀ تخصص یافته ای به نام غده دارد، اما درخت آلبالو فاقد آن است.

گزینۀ "۴": زنبق دارای ریزوم است، اما توت فرنگی گیاهی است که ساقۀ تخصص یافته ای به نام ساقۀ رونده دارد.
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گزینه 1 329

فقط مورد "ب" صحیح است.

بررسی موارد:

الف) دربرخی میوه های بدون دانه اینگونه نیست.

ب) بعضی از میوه های کاذب از رشد بخش نهنج ساخته می شوند. توجه داشته باشید که سایر بخش های گل (به جز تخمدان)

می توانند در ساخت میوه های کاذب نقش داشته باشند.

ج) همۀ میوه های حقیقی از رشد تخمدان گل ایجاد می شوند.

د) در برخی از میوه های دانه دار فضای تخمدان با برچه ها تقسیم شده است.

گزینه 4 330

یاختۀ زایشی دانۀ گرده در حین عبور لولۀ گرده از کالله، با انجام میتوز، یاخته های جنسی نر را در چهارمین حلقۀ گل تولید می کند.

پس در گیاهانی با گل های کامل، همۀ کامه ها در چهارمین حلقۀ گل تشکیل می گردند.

رد سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": دانۀ گردۀ زیتون، دو یاختۀ هاپلوئید  دارد. پس مجموعًا ۴۶ کروموزوم در هسته های خود دارد که برابر

تعداد کروموزوم های هر هستۀ یاخته های پیکری هسته دار انسان است.

گزینۀ "۲": گامت نر هم با تقسیم میتوز حاصل می گردد.

گزینۀ "3": تخمک جوان، پوشش دوالیه دارد.

(n = ۲۳)

گزینه 2 331

مراحل ریزش برگ به ترتیب زیر است:

1) افزایش نسبت هورمون اتیلن به هورمون اکسین، ۲) تولید آنزیم های تجزیه کنندۀ دیوارۀ سلولی، ۳) تخریب دیوارۀ یاخته ها در

اثر فعالیت آنزیم های تجزیه کننده و جداشدن یاخته ها ۴) ایجاد الیۀ جداکننده، ۵) جداشدن برگ از شاخه، ۶) چوب پنبه ای شدن

یاخته های شاخه که در محل اتصال دمبرگ قرار دارند، ۷) تشکیل الیۀ محافظ در شاخه در برابر محیط بیرون.

دقت کنید یکی از مواد سازندۀ دیوارۀ سلولی، سلولز است.

گزینه 3 332

هنگامی که دانۀ گردۀ رسیده بر روی کالله گیاه قرار می گیرد، اگر توسط گیاه پذیرفته شود (طبق متن کتاب)، لولۀ گرده تشکیل

می دهد و لقاح انجام می دهد. درصورتی که لقاح انجام شود یا انجام نشود، در درون تخمک های این گل قطعًا یاخته های دارای

کروموزوم همتا مشاهده می شود. در تخمک هایی که کیسۀ رویانی ندارند، یاخته های بافت خورش یافت می شوند و در

تخمک هایی که کیسۀ رویانی دارند، در اطراف کیسۀ رویانی، یاخته های دارای کروموزوم همتا وجود دارند که باقی ماندۀ بافت

خورش هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱) دقت کنید اسپرم ها درون لولۀ گرده در خامه تولید می شوند و در دانۀ گرده اسپرم مشاهده نمی شود.

گزینۀ 2) دقت کنید دانۀ گرده ممکن است دارای تزئیناتی در دیوارۀ خارجی خود باشد نه اینکه به طورحتم!

گزینۀ 4) دقت کنید درصورتی که دانۀ گرده توسط کالله پذیرفته شود، یاخته رویشی، رشد می کند؛ نه به طورحتم!
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گزینه 3 333

مورد اول) بخش (۱) و بخش (د)، هر دو آندوسپرم گیاه را نشان می دهند که نقش ذخیرۀ دانه را دارد و بیشتر از دو مجموعه

کروموزوم دارد. این بافت دارای یاخته هایی است که درون خود نشادیسه هایی دارد که برای رویش رویان مصرف می شوند.

(درست)

مورد دوم) دقت کنید لپه در دانۀ ذرت از خاک خارج نمی شود بلکه درون خاک باقی می ماند. (نادرست)

مورد سوم) بخش های رویان تحت اثر هورمون جیبرلین رشد می کنند و از تقسیم سلول تخم اصلی تولید می شوند. (درست)

مورد چهارم) همۀ سلول های رویان گیاه در پی انجام تقسیم سیتوپالسم و برخورد ریزکیسه ها در وسط یاخته تولید می شوند.

(درست)

گزینه 4 334

هورمون اکسین، نوعی هورمون مؤثر در ریشه زایی است که باعث تشکیل الیه ریشه زا در گیاهان می شود. هورمون اکسین و

جیبرلین هر دو در رشد طولی یاخته های ساقه و افزایش طول ساقه نقش دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱) همۀ هورمون های گیاهی با اثر بر فعالیت یاخته، درواقع در نحوۀ فعالیت پروتئین ها یاخته و تنظیم بیان ژن در آن یاخته

مؤثر هستند.

گزینۀ ۲) هورمون اکسین مانع رویش جوانه های جانبی می شود؛ درنتیجه یاخته های سرالدی جوانه های جانبی در مرحله ای از

چرخۀ یاخته ای متوقف می شوند.

گزینۀ ۳) هورمون اکسین همانند هورمون اتیلن که در رسیدن میوه ها در گیاهان نهان دانه نقش دارد، هر دو در پدیدۀ ریزش برگ

در گیاه نقش دارند، افزایش نسبت اتیلن به اکسین محرک تولید آنزیم های تجزیه کنندۀ دیواره است.

گزینه 3 335

الف) درست.

ب) نادرست. کانال عبور آب در برخی سلول های جانوری نیز یافت می شود.

ج) درست. اسید آبسیزیک سبب مقاومت به کم آبی می شود. در این شرایط تولید کانال های عبور آب افزایش می یابد.

د) درست. تعرق فرآیندی فیزیکی است ولی تعریق نیازمند انتقال فعال یون ها در سلول های زندۀ ریشه برای ایجاد فشار ریشه ای

است.

گزینه 3 336

بررسی همه گزینه ها:

گزینۀ "1": گلوتن یکی از پروتئین هایی است که در بذر گندم و جو ذخیره می شود و هنگام رویش بذر برای رشدونمو رویان (بخش

حاصل از رشدونمو تخم اصلی) به مصرف می رسد.

گزینۀ "2": هورمون جیبرلین تولید شده توسط رویان دانه می تواند بر الیۀ گلوتن دار آندوسپرم غالت اثر بگذارد و آمیالز را آزاد کند. با

استفاده از پرتوهای x می توان ساختار پروتئین ها را بررسی کرد.

گزینۀ "3": گلوتن از جنس پروتئین است. هرگونه تغ�ر در آمینواسیدها در هر جایگاه، قطعًا می تواند ساختار اول پروتئین را تغ�ر

دهد اما الزامًا فعالیت پروتئین را تحت تأثیر قرار نمی دهد.

گزینۀ "4": اگرچه گلوتن ارزش غذایی دارد، اما بعضی افراد با خوردن فرآورده های گلوتن دار، دچار اختالل رشد و مشکالت جدی در

سالمت می شوند و فرد را به بیماری سلیاک دچار می کند در این افراد ممکن است به علت کاهش جذب مواد مغذی ازجمله آهن

فرد به کم خونی مبتال شود.
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گزینه 3 337

۱) نادرست؛ شرایط نامساعد محیط مانند خشکی، باعث افزایش آبسیزیک اسید می شود. آبسیزیک اسید سبب بسته شدن روزنه ها

و درنتیجه حفظ آب گیاه می شود.

۲) نادرست؛ میوه های رسیده اتیلن آزاد می کنند و مقدار آن با رسیدن میوه افزایش می یابد.

۳) درست؛ رویان غالت در هنگام رویش دانه، مقدار فراوانی جیبرلین می سازد که این هورمون بر خارجی ترین الیۀ آندوسپرم (الیۀ

گلوتن دار) اثر می گذارد.

۴) نادرست؛ سیتوکینین با تحریک تقسیم یاخته ای و درنتیجه ایجاد یاخته های جدید، پیرشدن اندام های هوایی گیاه را به تأخیر

می اندازد.

گزینه 1 338

الف) دقت کنید برخی میوه ها بدون دانه هستند و درنتیجه فاقد بافت آندوسپرم هستند. (نادرست)

ب) هورمون های جیبرلین و اکسین هر دو در رشد میوه و همچنین درشت کردن میوه ها نقش دارند. (درست)

ج) میوۀ حقیقی از رشد تخمدان در گیاه تشکیل می شود و تولید یاخته های جنسی الزامًا در داخلی ترین حلقۀ گل صورت می گیرد

(در گل های تک جنسی نر تولید یاختۀ جنسی ماده دیده نمی شود). (نادرست)

د) دقت کنید برخی گیاهان مانند گل مغربی تتراپلوئید در یاخته های رویان خود دارای ۴ دسته کروموزوم همتا است. (نادرست)

گزینه 1 339

منظور از صورت سؤال میوه است که توسط جانوران نیز می تواند پخش شود. میوه ها عالوه بر حفظ دانه در پراکنش آن ها نقش

دارند.

گزینۀ ۲) گرده ها پس از شکافتن دیوارۀ بساک رها می شوند؛ نه میوه.

گزینۀ ۳) میوه ممکن است فاقد دانۀ بالغ باشد.

گزینۀ ۴) پوستۀ بعضی دانه ها چنان سخت است که حتی در برابر شیره های گوارشی جانوران سالم می مانند.

گزینه 4 340

باتوجه به صورت سؤال که گیاه دوجنسی عنوان کرده است، می توان گل تک جنسیتی و گل دوجنسیتی را در نظر گرفت.

به این ترتیب در این گیاه گل نر و گل ماده وجود دارد. یاخته های تک الدی (هاپلوئیدی) موجود در این گل ها عبارت اند از:

یاخته های دانه گرده نارس، یاخته های دانه گرده رسیده، اسپرم و یاخته های کیسۀ رویانی (ازجمله تخم زا و یاختۀ دوهسته ای).

دقت کنید که همۀ یاخته های هاپلوئیدی در حال تشکیل در وسط یاخته های دیپلوئیدی است. دانه گرده نارس و رسیده درون

کیسۀ گرده، اسپرم در بین یاخته های زامه و یاخته های کیسۀ رویانی درون بافت خورش تولید می شوند که همگی دیپلوئید

هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: فقط برای یاخته های دانه گرده نارس صحیح است.

گزینۀ 2: فقط برای دانه گرده و تشکیل اسپرم درست است ولی برای یاخته های حاصل از تقسیم مادگی در کتاب درسی اشاره ای

نشده است.

گزینۀ 3: همۀ یاخته های حاصل از تقسیم از میوز الزامًا زنده نمی مانند. همان طور که می دانیم سه یاختۀ حاصل می میرند و فقط

یک یاخته زنده مانده و میتوز انجام می دهد.
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گزینه 2 341

در این سؤال، شما باید تنها هورمون های گیاهی را به خوبی بشناسید. همان طور که می دانید آبسیزیک اسید که جزء هورمون های

بازدارندۀ رشد است، در فرآیند خفتگی دانه ها نقش دارد و همچنین با بستن روزنه های هوایی به حفظ آب در گیاهان تحت تنش

خشکی کمک می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": هورمون سیتوکینین که در فن کشت بافت برای تشکیل ساقه از یاخته های تمایز نیافته استفاده می شود، با هورمون های

بازدارندۀ رشد (آبسیزیک اسید و اتیلن) متفاوت است.

گزینۀ "3": همان طور که می دانید هورمون سیتوکینین باعث تحریک تقسیمات یاخته ای شده و همچنین در کشاورزی می توان با

استفاده از آن پیر  شدن اندام های هوایی گیاه را به تأخیر انداخت. اتیلن با افزایش رسیدگی میوه ها، باعث کاهش مدت نگهداری

آن ها می شود.

گزینۀ "۴": هورمونی که باعث خفتگی دانه ها و مانع جوانه زنی آن ها می شود، آبسیزیک اسید است و هورمون هایی که باعث به

وجود آمدن میوه های بدون دانه می شوند، هورمون های اکسین و جیبرلین اند که با یکدیگر متفاوت اند.

گزینه 3 342

گیاهان یک ساله در مدت یک سال یا کمتر، رشد و تولیدمثل می کنند و سپس از بین می روند. گیاه گندم و خیار از این گروه اند.

بررسی سایر گزینه ها:

۱) در پیاز خوراکی، ریشه پس از خروج از پوستۀ دانه منشعب می شود.

۲) در دانۀ لوبیا، مواد غذایی آندوسپرم در لپه ها ذخیره و درنتیجه لپه ها بزرگ و بخش ذخیره ای دانه می شوند. به لپه ها برگ های

رویانی نیز می گویند.

۴) همان طور که در شکل کتاب درسی یازدهم می بینید، با ادامۀ رشد ساقۀ جوان، قسمت های فتوسنتزکننده (سبزرنگ) فقط در

خارج از خاک مشاهده می شوند.

گزینه 3 343

عامل نور و دما با زیاد شدن بیش ازحد طبیعی، تعرق را کاهش می دهند. با افزایش نور، روزنه ها باز می شوند و میزان تعرق باال

می رود اما با زیاد شدن بیش ازحد آن ها، روزنه ها بسته و درنهایت باعث پا�ن آمدن تعرق می شوند. این توضیح برای افزایش

بیش ازحد دما نیز صادق است.
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گزینه 1 344

آنزیم آمیالز بر نشاسته اثر می کند (نه الیۀ گلوتن دار).

بررسی سایر گزینه ها:

(۲): آلودگی دانه رست های برنج به قارچ جیبرال، باعث می شود دانه رست به سرعت رشد کند.

(۳): نوعی قارچ بیماری زای گیاهان با وارد کردن رشته های خود به درون بخش های گیاه مانند برگ ها، آن را آلوده می کند و سپس

اندام مکندۀ خود را وارد یاخته های گیاه می کند تا از مواد غذایی آن ها استفاده کند.

(۴): جیبرلیک اسید همان جیبرلین است که توسط رویان دانۀ غالت به هنگام رویش تولید می شود و باعث تولید و رها شدن

آنزیم های گوارشی در دانه می شود.

گزینه 2 345

در تک لپه ای ها آندوسپرم به عنوان بافت ذخیرۀ دانه باقی می ماند و نقش لپه، انتقال مواد غذایی از آندوسپرم به رویان در حال رشد

است. دو نوع سرالد پسین در گیاهان دولپه ای وجود دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

۱) مغز ریشه، در تک لپه ای ها دیده می شود. در نهان دانگان ذخیرۀ غذایی (آندوسپرم) بعد از لقاح تشکیل شود.

۳) غده و پیاز از انواع ساقه های زیرزمینی هستند، پیاز رشد روزمینی دارد.

۴) نهان دانگان، پهنۀ وسیعی از زمین را به خود اختصاص داده اند. در دولپه ای ها، مواد غذایی آندوسپرم در لپه ها ذخیره و درنتیجه

لپه ها بزرگ و بخش ذخیره ای دانه می شوند.

گزینه 3 346

آلكالوئيدها در دور کردن گیاه خواران نقش دارند. نیکوتین که از آلکالوئیدها است، چنین نقشی در گیاه تنباکو دارد.

گزینه های ۱، ۲ و ۴ مطابق متن کتاب صحیح هستند.

بررسی گزینۀ "3": توجه کنید آلكالوئيدها در شیرابۀ بعضی گیاهان به مقدار فراوانی وجود دارند. شیرابۀ انجیر ترکیبات آنزیمی دارد

(نه آلكالوئیدی).

گزینه 3 347

فقط مورد "د" عبارت درستی بیان می کند.

بررسی سایر موارد:

الف) بعضی گیاهان با تولید ترکیبات سیانیددار از خود در برابر گیاه خواران دفاع می کنند.

ب) ویژگی سالیسیلیک اسید است.

ج) گل ها مواد شیمیایی منتشر می کنند که مورچه ها را فراری می دهد.
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گزینه 2 348

دقت کنید در دانۀ ذرت، لپه از خاک خارج نشده و درنتیجه توانایی فتوسنتز ندارند و نمی توانند ژن مربوط به آنزیم روبیسکو (مؤثر

در تثبیت کربن) را بیان کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱) در آندوسپرم گیاهان نهان دانه، نشاسته (پیش مادۀ آمیالز) درون نشادیسه های یاخته ذخیره شده است.

گزینۀ ۳) ساقۀ رویانی در پی تقسیم یاخته کوچک تر حاصل از تقسیم میتوز تخم اصلی ایجاد می شود.

گزینۀ ۴) ژنوتیپ رویان و پوسته دانه ممکن است باهم یکسان باشند.

گزینه 3 349

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": در ساقۀ هوایی و زمین ساقه، جوانۀ انتهایی و جانبی وجود دارد.

گزینۀ "۲": در قلمه زدن با گذاشتن قطعه هایی از ساقه در خاک یا آب می توان گیاه را تکثیر کرد. در صورتی که در خوابانیدن بخشی

از ساقه یا شاخه را که دارای گره است با خاک می پوشانند.

گزینۀ "۴": پیاز و غده هر دو نوعی ساقۀ زیرزمینی اند.

گزینه 4 350

عامل خم شدن ساقه به سمت نور، اکسین ها هستند که این هورمون ها در طی خم شدن ساقه می توانند سبب افزایش ابعاد سلول

شوند و همچنین در طی ریشه زایی می توانند سبب افزایش تعداد سلول ها (تقسیم) شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": هورمون اکسین در تشکیل میوه های بدون دانه مانند پرتقال نقش دارد.

گزینۀ "۲": پاسخ به محیط مانند خم شدن ساقه به سمت نور در اثر اکسین ها صورت می گیرد.

گزینۀ "۳": این هورمون توسط جوانۀ رأسی (یاخته های سرالدی) ساخته می شود.

گزینه 3 351

هر گل کامل یک گل دوجنسی است و دارای پرچم و مادگی هستند که روی نهنج قرار گرفته است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: گل کامل همواره دارای پرچم است اما گل تک جنسی دارای پرچم یا مادگی است.

گزینۀ 2: گل ناکامل ممکن است مادگی نداشته باشد.

گزینۀ 4: گل های ناکامل می توانند فاقد کاسبرگ یا گلبرگ باشند.
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گزینه 1 352

پایه های جدید ایجادشدۀ گیاه آلبالو در محل جوانه ها از ریشۀ آن ایجاد می شوند که برای ترابری مواد معدنی نیاز به یاخته های

چوبی شدۀ آوند چوبی دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۲": گیاه جدید در آلبالو، در زیر خاک ایجاد می شود. ساقۀ رویشی تخصص یافتۀ زنبق یا همان ریزوم (زمین ساقه) هم در زیر

خاک تشکیل می شود.

گزینۀ "3": نهنج در گل آلبالو به صورت گود است. (نه وسیع و صاف)

گزینۀ "۴": باتوجه به اینکه گل آلبالو کامل است، توانایی انجام خودلقاحی بدون دخالت جانوران گرده افشان یا باد را دارد.

گزینه 1 353

گرده افشانی بعضی گیاهان وابسته به باد است. این گیاهان (مانند درخت بلوط) تعداد فراوانی گل های کوچک تولید می کنند و

فاقد رنگ های درخشان، بوهای قوی و شیره اند. همان طور که در شکل کتاب درسی مشاهده می کنید، در گیاه زنبق، گل هایی با

رنگ های درخشان وجود دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

۲) در روش پیوند زدن، قطعه ای از یک گیاه مانند جوانه یا شاخه به نام پیوندک، روی تنۀ گیاه دیگری که به آن پایه می گویند،

پیوند زده می شود. در روش خوابانیدن، بخشی از ساقه یا شاخه را که دارای گره است، با خاک می پوشانند.

۳) در روش خوابانیدن بخشی از ساقه یا شاخه را که دارای گره است، با خاک می پوشانند. در روش قلمه زدن قطعه هایی از ساقه

در خاک یا آب تکثیر می شوند.

۴) در سیب زمینی، غده وجود دارد. غده، نوعی ساقۀ تخصص یافتۀ زیرزمینی است که در تولیدمثل غیرجنسی نقش دارد. در

درخت آلبالو، ریشۀ زیرزمینی وجود دارد که دارای جوانه است و می تواند در تولیدمثل غیرجنسی، پایه های جدیدی تولید کند.

گزینه 1 354

خم شدن دانه رست به سمت نور به معنی اختالف اندازۀ یاخته های دو طرف آن است. مشاهده های میکروسکوپی نیز نشان داد که

رشد طولی یاخته ها در سمت سایه بیشتر از یاخته هایی است که در سمت رو به نور قرار دارند.

گزینه 1 355

کاسیا باز می شوند، نوعی ترکیب شیمیایی تولید و منتشر می کنند که با فراری دادن مورچه ها، مانع از حملۀ آن ها به وقتی گل های آ

زنبورهای گرده افشان می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

کاسیا به زنبورها حمله می کنند نه زنبورها به مورچه ها. گزینۀ 2: نادرست. مورچه های نگهبان آ

کاسیا ترکیب شیمیایی برای فراری دادن مورچه ها آزاد می کند. گزینۀ 3: نادرست. درخت آ

کاسیا عامل جلب زنبورهای گرده افشان به سمت گیاه هستند نه مورچه ها. گزینۀ 4: نادرست. گل آ
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گزینه 4 356

در گیاهان دولپه و تک لپه در ریشه، نوار کاسپاری وجود دارد که در دیوارۀ یاخته های آن ها، چوب پنبه مشاهده می شود. دقت کنید

در ساختار پوست گیاهان دولپه نیز می توان سلول های چوب پنبه ای را مشاهده کرد.

بررسی سایر گزینه ها:

) باشد، سلول های گامت تریپلوئید بوده و دارای سه مجموعۀ کروموزومی هستند. گزینۀ "۱": اگر گیاه موردنظر گندم زراعی (

گزینۀ "۲": برخی گیاهان توانایی تولیدمثل غیرجنسی (تکثیر رویشی) را دارند اما توانایی تولیدمثل جنسی را ندارند.

گزینۀ "3": برخی گیاهان چندساله می توانند هر سال رشد رویشی و زایشی داشته باشند.

۶n

گزینه 3 357

آبسیزیک اسید نقشی مخالف جیبرلین ها دارد که سبب جلوگیری از جوانه زنی جوانه ها می شود.

این هورمون در بازدارندگی رشد و تعادل آب در گیاهان تحت تنش خشکی به وسیلۀ بستن روزنه ها نقش دارد.

محرک های رشد، اکسین ها، جیبرلین ها و سیتوکینین ها هستند که هرکدام به  طریقی بر رشد اندام های گیاهی مؤثر هستند.

گزینه 3 358

در پی هجوم عوامل ویروسی به گیاه آسیب وارد می شود. پس میزان اتیلن افزایش می یابد. ازطرفی میزان سالیسیلیک اسید نیز

زیادتر می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": دقت کنید (برخالف) صحیح است.

گزینۀ "۲": در پی شکستن شب، گلدهی گیاه داوودی کاهش می یابد.

گزینۀ "۴": همانند صحیح است.

گزینه 3 359

شکل می تواند مربوط به مرحلۀ آنافاز میتوز یاختۀ هاپلوئید یا آنافاز میوز ۲ باشد. یاختۀ رویشی تقسیم نمی شود.

گزینه 4 360

پوستۀ دانه که مانع رشد سریع رویان می شود از نمو پوشش دو الیه تخمک به وجود می آید که محتوای ژنتیکی مادری و مشابه با

بافت خورش را دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": تقسیم میان یاخته ای به صورت نامساوی بر اساس شکل های کتاب درسی زیست شناسی یازدهم در مراحل تولید دانۀ

گرده رسیده همانند مراحل تولید تخم زا دیده می شود.

گزینۀ "۲": برای گیاهان چندالد (پلی پلوئید) صادق نیست.

گزینۀ "3": رویش دانۀ ذرت همانند دانۀ نخود از نوع زیرزمینی است.

www.konkur.in

forum.konkur.in



92لرنیتو 1398 /101

گزینه 3 361

دقت کنید هورمون اکسین که در نورگرایی نقش دارد، توسط جوانه های رأسی تولیدشده و سپس به جوانه های جانبی منتقل

می شود؛ پس جوانه های جانبی، اکسین تولید نمی کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": هورمون جیبرلین، سبب درشت شدن میوه ها می شود. طبق کتاب زیست شناسی دهم می دانیم برای درشت شدن

میوه ها نیازمند افزایش ذخیرۀ شیرۀ پرورده در میوه هستیم.

گزینۀ "۲": هورمون اکسین و جیبرلین در تشکیل میوه های بدون دانه و درشت کردن میوه ها نقش دارند.

گزینۀ "۴": دقت کنید هورمون اکسین که سبب ریشه زایی می شود، درواقع از طریق تحریک تقسیم یاخته های ریشه، در ریشه زایی

نقش دارد.

گزینه 3 362

بررسی گزینه ها:

۱) در گیاهانی مانند زنبق، زمین ساقه وجود دارد که به طور افقی زیر خاک رشد می کند؛ اما در گیاه توت فرنگی، ساقۀ رونده به طور

افقی روی خاک رشد می کند.

۲ و ۳) پیاز، ساقۀ زیرزمینی کوتاه و تکمه مانند است. نرگس و الله نیز پیاز دارند. در شرایط مناسب از هر پیاز تعدادی پیاز کوچک

تشکیل می شود که هریک خاستگاه یک گیاه می شوند.

۴) در دیسه های یاخته های بخش خوراکی سیب زمینی، به مقدار فراوانی نشاسته ذخیره شده است که 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.

گزینه 4 363

گیاهان گوشت خوار، فتوسنتز کننده اند، ولی در مناطقی زندگی می کنند که ازنظر بعضی مواد مانند نیتروژن فقيرند.

بررسی سایر گزینه ها:

کاسیا نوعی ترکیب شیمیایی تولید می کند که مورچه ها را فراری می دهد، نه خود زنبور را. گزینۀ "۱": توجه کنید درخت آ

گزینۀ "۲": ترکیبات تولید شده در پاسخ به زخم گاهی حجمشان آن قدر زیاد است که حشره در آن به دام می افتد که با سخت

شدن این ترکیبات سنگواره هایی ایجاد می شود، نه هر مقدار ترکیب تولید شده.

ضمنًا در محل زخم محرک های تقسیم هم ترشح می شوند.

گزینۀ "3": گیاه ترکیب سیانیدداری می سازد که تأثیری بر تنفس یاخته ای ندارد. توجه کنید خود سیانید تنفس یاخته ای را متوقف

می کند. (نه ترکیبات سیانیددار)

گزینه 3 364

دقت کنید ازآنجاکه پروتئین ها در انجام بسیاری از فعالیت های زیستی یاخته ها نقش دارند، پس هورمون های گیاهی برای اثر بر

یاختۀ هدف باید فعالیت پروتئین ها را تغ�ر دهند. دقت کنید اکسین در طی ریشه زایی قطعًا نیازمند فرآیند تقسیم یاخته ای است

که بتواند ریشه تولید کند.
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گزینه 1 365

تنها مورد "ب" نادرست است.

بررسی موارد:

الف- نشاسته در نشادیسۀ یاخته های غدۀ سیب زمینی ذخیره می شود و همچنین ذخیرۀ آن ها موجب تورم ساقۀ زیرزمینی

سیب زمینی است.

ب- ساقۀ رونده گیاه توت فرنگی، توانایی فتوسنتز دارد.

ج- تشکیل کال در فن کشت بافت، با تقسیم میتوز صورت می گیرد، پس باید از یاخته هایی با قابلیت میتوز استفاده کرد.

د- کال، با کمک برخی از هورمون های گیاهی می تواند به گیاهانی تمایز یابد که ازنظر ژنی یکسان اند.

گزینه 1 366

تنها مورد "ج" عبارت را به درستی کامل می کند.

بررسی موارد:

"الف": سه هورمون آبسیزیک اسید، اکسین و اتیلن در جلوگیری از رشد جوانه های جانبی نقش دارند که اتیلن در بافت های

آسیب دیده تولید می شود.

"ب": دو هورمون اکسین و سیتوکینین در تمایز کال در محیط کشت سترون دخالت دارند. اکسین برای تکثیر رویشی گیاهان با

استفاده از قلمه به کار می رود.

"ج": سیتوکینین سبب به تأخیر افتادن فرآیندهای پیری در اندام های هوایی گیاه می شود و سبب رشد جوانه های جانبی می شود.

"د": آبسیزیک اسید در شرایط نامساعد محیطی، مانند خشکی، سبب حفظ آب گیاه ازطریق بستن روزنه ها و نیز مانع از رویش دانه

رست در شرایط نامساعد می شود.

گزینه 3 367

مشخص شده است که برگ در پاسخ به افزایش نسبت اتیلن به اکسین آنزیم های تجزیه کنندۀ دیواره را تولید می کند. ازآنجاکه

دیواره دارای پکتین، پروتئین و سلولز است، پس آنزیم های تجزیه کنندۀ این ترکیبات تولید می شوند.

گزینه 2 368

طویل شدن ساقه و جوانه زنی از اثرات ژیبرلین ها است. این هورمون ها در تولید میوه های بدون دانه مؤثر هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: آبسزیک اسید در خفتگی دانه ها و جوانه ها مؤثر است، درصورتی که درشت کردن برخی میوه ها از اثرات اتیلن است.

گزینۀ 3: شادابی شاخه های گل از اثرات سیتوکینین است. دقت کنید که در بخش دوم از سلول های تمایزیافته صحبت شده است

درصورتی که سیتوکینین ها در تولید ساقه از سلول های کالوس (تمایز نیافته) مؤثرتر هستند.

گزینۀ 4: آبسزیک اسید در حفظ تعادل آبی مؤثر است، درصورتی که سیتوکینین ها موجب افزایش مدت نگهداری میوه ها می شوند.
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گزینه 3 369

الف) اکسین در ریشه زایی نقش دارد، اما همواره نقش محرک رشد ندارد و می تواند باعث بازداشتن رشد جوانه های جانبی شود.

(نادرست)

ب) هورمون اتیلن (تولید توسط میوۀ رسیده) همانند هورمون اکسین در ریزش برگ های گیاه نقش دارد. (درست)

ج) دقت کنید اکسین هم برای ریشه زایی می تواند سبب تحریک تقسیم سلولی شود و همچنین این هورمون در چیرگی رأسی

نقش مهمی دارد. (نادرست)

د) همۀ هورمون های گیاهی سبب تغ�ر فعالیت سلول می شوند. ازطرفی در زیست شناسی ۱ خواندید که پروتئین ها در انجام

اغلب کارهای درون سلول نقش دارند، پس هورمون ها برای تغ�ر فعالیت سلول روی فعالیت پروتئین های یاخته اثر می گذارند.

(نادرست)

گزینه 1 370

گرده افشانی بسیاری از گیاهان کشاورزی و درختان میوه به کمک حشرات انجام می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

۲) بعضی گیاهان چندساله می توانند هرساله گل، دانه و میوه تولید کنند.

۳) بعضی میوه ها به پیکر جانوران می چسبند و با آن ها جابه جا می شوند.

۴) بعضی گرده افشان ها، مانند خفاش در شب تغذیه می کنند.

گزینه 4 371

طبق فعالیت صفحۀ ۱۵۰ کتاب، بعضی گیاهان موادی تولید می کنند که برای گیاهان دیگر سمی هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": این موضوع طبق شکل ۱۱ صفحۀ ۱۲۸ صحیح است.

گزینۀ "۲": کرک های برگ تله مانند گیاه گوشتخوار نوعی یاختۀ تمایزیافتۀ روپوستی هستند.

گزینۀ "٣": در اثر حملۀ قارچ جیبرال به گیاه برنج، آسیب به آن وارد می شود و درنتیجه تولید اتیلن زیاد می شود.

گزینه 3 372

دقت کنید گیاهان دو ساله و گیاهان چندساله هر دو می توانند در سال دوم رشد زایشی داشته باشند.

بررسی موارد:

الف) برای گیاهان چندساله صادق نیست. (نادرست)

ب) گیاهان یک ساله می توانند در همان دورۀ رویشی یک سال یا کمتر رشد زایشی داشته باشند.

ج) گیاهان چندساله برخالف گیاه یک سالۀ گندم می توانند چندین سال رشد رویشی داشته باشند. (نادرست)

د) دانۀ همۀ گیاهان زایا برای رویش به آب، اکسیژن و دمای مناسب نیاز دارد. (درست)
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گزینه 3 373

گرده افشانی در درخت بلوط را باد انجام می دهد و طبق متن کتاب زیست شناسی و آزمایشگاه ۲ در صفحۀ ۱۲۹، گرده افشانی

بعضی گیاهان، وابسته به باد است (نه بسیاری از آن ها)

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": میوۀ سیب حاصل رشد نهنج است اما هلو از رشد تخمدان حاصل شده است.

گزینۀ "2": در موزهای با دانه های نارس لقاح صورت گرفته است اما رویان قبل از تکمیل مراحل رشدونمو از بین می رود.

گزینۀ "۴": میوه ها عالوه بر حفظ دانه ها در پراکنش آن ها نقش دارند.

گزینه 3 374

همه موارد به جز مورد الف صحیح هستند.

بررسی سایر موارد:

الف) در یاخته (الف) که باقی مانده بافت خورش (دیپلوئید) را نشان می دهد که اطراف کیسه رویانی را پوشانده و چون مراحل

تولید کیسه رویانی را گذرانده نیازی به تقسیم میوز نیست. یاخته (ب) تخم زا و هاپلوئید بوده و نمی تواند میوز انجام دهد و

کراسینگ اوری رخ نخواهد داد.

ب) سلول های الف و ب حاصل تقسیم مستقیم میتوز هستند.

ج) سلول الف دیپلوئید و سلول ب هاپلوئید است پس یاخته الف ماده ژنتیکی بیشتری دارد و ازآنجایی که یاخته ب درشت تر است

پس میزان سیتوپالسم آن نیز بیشتر است.

د) سلول تخم زا فاقد قدرت میتوز است ولی سلول الف در هنگام تشکیل بافت خورش قدرت میتوز داشته است.

گزینه 2 375

آبسیزیک اسید نوعی بازدارندۀ رشد است و موجب خفتگی در جوانه ها و دانه ها می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: تنظیم مراحل انتهای نمو به هورمون های بازدارندۀ رشد مربوط است ولی تشکیل ساقه از سلول های تمایز نیافته به محرک

رشد مربوط است.

گزینۀ ۳: محرک های رشد همانند سیتوکینین تقسیم یاخته ای را تحریک می کنند ولی کاهش مدت نگهداری میوه مربوط به اتیلن

(بازدارندۀ رشد) است.

گزینۀ ۴: آبسیزیک اسید از رشد جوانه ها جلوگیری می کند ولی ژیبرلین در تولید میوۀ بدون دانه دخالت دارد.

گزینه 4 376

در تک لپه ای ها آندوسپرم  به عنوان بافت ذخیرۀ دانه باقی می ماند و نقش لپه، انتقال مواد غذایی از آندوسپرم به رویان در

حال رشد است.

بررسی سایر گزینه ها:

۱) یاختۀ دوهسته ای پس از لقاح، سلول تخم ضمیمه را به وجود می آورد. تخم ضمیمه با تقسیم های متوالی بافتی به نام آندوسپرم

کنه ای ساخته شده است و شامل ذخیره ای برای رشد رویان است. را به وجود می آورد. این بافت از یاخته های نرم آ

۲) لوبیا رویش روزمینی دارد.

۳) برای گیاه گل دار تک جنسی صادق نیست.

(۳n)
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گزینه 4 377

هر چهار مورد نادرست اند.

بررسی موارد:

(الف): ترکیبات دفاعی سیانیددار توسط تعدادی از گونه های گیاهی تولید می شوند.

(ب): آلكالوئيدها ترکیبات دفاعی هستند که باعث دور کردن گیاه خواران می شوند. (توقف تنفس یاخته ای از آثار ترکیبات سیانیددار

است)

کاسیا باز می شوند، مواد شیمیایی ویژه ای منتشر می کنند که مورچه ها را فراری می دهند. (ج): وقتی گل های درخت آ

(د): گیاهانی که ترکیبات دفاعی سمی تولید می کنند، سازوکارهایی برای محافظت خود در برابر مواد سمی تولیدشده توسط

خودشان را دارند، اما ممکن است در برابر ترکیبات سمی دیگر، مثًال در برابر عامل نارنجی، نتوانند از خودشان محافظت کنند.

گزینه 2 378

میوه های حقیقی از رشد و تغ�ر تخمدان گل و میوه های کاذب از تغ�ر بخش های دیگر گل ایجاد می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: گل های نر کدو، فاقد کیسۀ رویانی اند؛ بنابراین به میوه تبدیل نمی شوند.

گزینۀ 3: گیاهان دولپه ای علفی، مانند لوبیا، سرالد پسین ندارند.

گزینۀ 4: پیاز، تک لپه ای است و رویش روزمینی دارد.

گزینه 2 379

گیاهان گل دار بعد از مدت زمانی رشد رویشی، یعنی تولید برگ، شاخه و ریشه های جدید، گل، میوه و دانه تولید می کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱) در گیاهان دوساله مانند شلغم و چغندرقند، مواد حاصل از فتوسنتز در سال اول ذخیره می شود و در سال دوم برای تشکیل

دانه و گل به مصرف می رسد.

گزینۀ 3) همۀ (نه بعضی) گیاهان دوساله و یک ساله پس از تولید دانه و گل از بین می روند.

گزینۀ ۴) در گیاهان دارای رشد پسین مثل درختان و درختچه ها، یاخته های سرالد پسین در ساقه و ریشه فعالیت دارند.

گزینه 1 380

بررسی گزینه ها:

۱) در تخمک، یکی از یاخته های حاصل از میوز یاخته 2n بافت خورش، باقی می ماند و ۳ بار تقسیم میتوز متوالی انجام می دهد و

درنتیجه ۷ یاخته (۸ هسته) به وجود می آید.

۲) در نهان دانگان، در اثر تقسیم میتوز یاختۀ زایشی موجود در لولۀ گرده، دو گامت نر تولید می شود. یکی با یاختۀ تخم زا و دیگری

با یاختۀ دو هسته ای لقاح می یابد.

۳) یاخته های هاپلوئیدی حاصل از میوز یاخته های کیسۀ گرده، با انجام دادن یک تقسیم رشتمان (میتوز) و تغ�راتی در دیوارۀ

هرکدام به یک دانۀ گرده رسیده تبدیل می شوند. دانۀ گرده رسیده یک دیوارۀ خارجی، یک دیوارۀ داخلی، یک یاختۀ رویشی و

یک یاختۀ زایشی دارد.

۴) به دنبال اولین میتوز تخم نهان دانگان، دو یاخته حاصل می شود که یکی بزرگ تر و دیگری کوچک تر است. از تقسیم متوالی

یاختۀ بزرگ بخش کوچکی به وجود می آید که جزء دانۀ تازه تشکیل شده است.
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گزینه 1 381

هورمونی که در ایجاد و حفظ اندام ها نقش دارد، هورمون محرک رشد نام دارد. هورمون های تحریک کنندۀ رشد شامل اکسین ها،

سیتوکینین ها و جیبرلین ها هستند. تغ�ر فشار اسمزی در یاخته های نگهبان روزنه، توسط هورمون آبسیزیک اسید انجام می شود.

آبسیزیک اسید می تواند مانع از رشد جوانه در شرایط نامساعد شود. دقت کنید هورمون های تحریک کننده نیز تحت شرایط خاص

می توانند نقش بازدارندگی رشد را داشته باشند، مانند نقش هورمون اکسین در چیرگی رأسی.

بررسی سایر گزینه ها:

۲) اکسین در ساخت سموم کشاورزی نقش دارد که در تولیدمثل غیرجنسی با استفاده از قلمه برای ریشه زایی استفاده می شود.

هورمون جیبرلین با به راه انداختن عمل تجزیۀ ذخایر آندوسپرم، در تغ�ر میزان این ذخایر نقش دارد. هورمون جیبرلین روی

ریشه زایی در قلمه اثری ندارد.

۳) هورمون مؤثر در تشکیل الیۀ جدا کننده در قاعدۀ دمبرگ هورمون اتیلن است که در رشد میوه های بدون دانه نقشی ندارد.

۴) هورمون اکسین در کاهش رشد جوانه های جانبی و هورمون اتیلن در ممانعت از رشد جوانه های جانبی نقش دارد. رشد دانه ها

در شرایط نامساعد توسط هورمون آبسیزیک اسید کاهش می یابد. آبسیزیک اسید در فعال کردن آنزیم های تجزیه کنندۀ دیواره

نقشی ندارد.

گزینه 4 382

دقت کنید همۀ گیاهان نهان دانه برای تولید گل انرژی زیادی مصرف می کنند، زیرا تولید گل برای این گیاهان هزینه بر است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": دقت کنید تقسیم سیتوپالسم در دانۀ گردۀ نارس نیز به صورت نامساوی صورت می گیرد.

گزینۀ "۲": تقسیم میتوز باعث تولید گامت ها در گیاهان می شود و در طی تقسیم میتوز تترادها تشکیل نمی شوند.

گزینۀ "۳": دقت کنید کامبيوم آوندساز، بافت آوندی آبکش پسین تولید می کند. ما می دانیم که در بافت آوندی آبکش عالوه بر

کنه ای نیز مشاهده سلول های آوندی، سلول همراه دیده می شود که دارای هسته است. همچنین ممکن است یاخته های نرم آ

شوند.

گزینه 2 383

در دانۀ بالغ لوبیا مواد غذایی آندوسپرم جذب لپه ها شده و در آنجا ذخیره می شوند. درنتیجه لپه ها که بزرگ شده اند، بخش

ذخیره ای دانه را تشکیل می دهند و فاقد یاخته های تریپلوئید هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱) پوستۀ تخمک به پوستۀ دانه تبدیل می شود که ساختار دیپلوئیدی است و از گیاه نسل قبل به وجود آمده است، اما لپه ها

جزئی از رویان هستند که می توانند محتوای مادۀ ژنتیکی متفاوت با گیاه مادر داشته باشد.

گزينۀ 3) لپه ها بعد از لقاح تولید می شوند.

گزینۀ ۴) لپه ها جزئی از رویان هستند و از تقسیم تخم اصلی ایجاد شده اند.

گزینه 4 384

اندوختۀ غذایی شلغم در ریشه است. پیاز ساقۀ زیرزمینی است ولی اندوختۀ غذایی آن در برگ ها قرار دارد. نرگس پیاز دارد و

گیاهی دوساله است.
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گزینه 2 385

آلكالوئیدها، ترکیبات سیانیددار و سالیسیلیک اسید ترکیباتی در ارتباط با دفاع شیمیایی هستند که در مقابله با عوامل بیماری زای

گیاهی نقش دارند. همۀ این ترکیبات برای ساخته شدن به آنزیم نیاز دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": کرک و خار نیز در دفاع از گیاهان نقش دارند. مثًال حشره های کوچک نمی توانند روی برگ های کرک دار به راحتی حرکت

کنند، همچنین اگر گیاه مواد چسبناک ترشح کند، حرکت حشره دشوارتر و گاه غیرممکن می شود.

گزینۀ "3": آلكالوئیدها در دور کردن گیاه خواران نقش دارند. این ترکیبات نوعی سد شیمیایی محسوب می شوند.

گزینۀ "۴": در مورد کرک و خار صادق نیست.

گزینه 4 386

مطابق شکل کتاب درسی واضح است که گروهی از سلول های بافت خورش که تقسیم میوز انجام نمی دهند، اطراف کیسۀ رویانی

را احاطه کرده اند. این سلول ها دارای محتوای ژنتیکی مشابهی با سلولی هستند که با تقسیم میوز انجام می دهد؛ پس می توان

گفت برخی ژن های این سلول ها با سلول تخم اصلی گیاه یکسان است.

بررسی سایر گزینه ها:

۱) این سلول های بافت خورش تقسیم میوز ندارند و در اطراف کیسۀ رویانی قرار گرفته اند.

۲) دقت کنید پوستۀ تخمک به پوستۀ دانه تبدیل می شود، نه سلول های بافت خورش.

۳) این مورد برای آندوسپرم صحیح است.

گزینه 2 387

آندوسپرم در دانۀ گیاهان تک لپه ای به عنوان ذخیرۀ غذایی دانه باقی می ماند. سرالد پسین مربوط به گیاهان دولپه است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱) مغز ریشه در گیاهان تک لپه ای دیده می شود. ذرت نوعی گیاه تک لپه است که ذخیرۀ غذایی دانۀ آن آندوسپرم است که

بعد از لقاح تشکیل می شود.

گزینۀ ۳) پیاز دارای ساقۀ زیرزمینی است و رویش دانۀ آن روزمینی است.

گزینۀ ۴) در لوبیا بیشتر حجم دانۀ آن ها درنهایت از لپه ها تشکیل شده است.

گزینه 3 388

بررسی گزینه ها:

گزینۀ "1": هورمون سیتوکینین که در فن کشت بافت برای تشکیل ساقه از یاخته های تمایزنیافته استفاده می شود. درصورتی که

اتیلن در ریزش برگ درختان نقش دارد.

گزینۀ "2": هورمون اتیلن در مهار رشد دانه ها نقش ندارد.

گزینۀ "3": سالیسیلیک اسید که از تنظیم کننده های رشد در گیاهان است، در مرگ یاخته ای نقش دارد. یاختۀ گیاهی آلوده به

ویروس، این ترکیب را رها و مرگ یاخته ای را القا می کند. در مرگ یاخته ای، یاخته به وسیلۀ آنزیم های خود گوارش می شود.

گزینۀ "4": هورمونی که باعث خفتگی دانه ها و مانع جوانه زنی آن ها می شود آبسیزیک اسید است و هورمون هایی که باعث به

وجود آمدن میوه های درشت بدون دانه می شوند، هورمون های جیبرلین و اکسین هستند که با یکدیگر متفاوت اند.
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گزینه 3 389

طبق صفحۀ ۱۱۹ کتاب درسی زیست شناسی ۲، بیشترین گونه های گیاهان روی زمین، گیاهان نهان دانگان هستند، در این گیاهان در

تخمک ها، یک یاختۀ باقی مانده از میوز و در کیسه های گرده یاخته های حاصل از ميوز، یاخته های هاپلوئیدی هستند که می توانند

میتوز انجام دهند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": گیاه نهان دانه می تواند تک جنسی باشد.

گزینۀ "۲": با توجه به اطالعات کتاب در ارتباط با تکثیر گل سرخ یا درخت انگور می توان نتیجه گرفت روش تکثیر غیرجنسی در

گروهی از گیاهان سریع تر از تکثیر جنسی است.

گزینۀ "۴": دانه های گردۀ نارس (هاگ نر) درون کیسه گرده، تشکیل دانۀ گرده رسیده را می دهند.

گزینه 3 390

گرده افشانی بعضی گیاهان وابسته به باد است. این گیاهان تعداد فراوانی گل های کوچک تولید می کنند و فاقد رنگ های

درخشان، بوهای قوی و شیره اند، مانند گل در درخت بلوط.

گزینه 4 391

بخش های "الف"، "ب" و "ج" به ترتیب آندوسپرم، الیۀ گلوتن دار (الیۀ خارجی آندوسپرم) و رویان را نشان می دهند. هورمون

جیبرلین از رویان آزادشده و بر الیۀ گلوتن دار اثر می گذارد و باعث تولید و آزادسازی آنزیم های تجزیه کننده ازجمله آمیالز می شود.

آمیالز آزادشده موجب تجزیۀ نشاسته در آندوسپرم می شود. هورمون جیبرلین موجب رویش دانه می شود که مخالف نقش

آبسیزیک اسید است.

بررسی سایر گزینه ها:

) متفاوت است. ) است و تعداد کروموزوم های آن با رویان (بافت  گزینۀ "۱": الیۀ گلوتن دار بخشی از آندوسپرم (بافت 

گزینۀ "۲": جیبرلین بر الیۀ گلوتن دار اثر می گذارد، نه سایر بخش های آندوسپرم.

گزينۀ "3": آنزیم آمیالز، نشاستۀ ذخیره شده در آندوسپرم را تجزیه می کند، اما این موضوع در رابطه با رویان صادق نیست.

۳n۲n

گزینه 3 392

شکل، نمایانگر یک گل کامل است. بخش های ۱ تا ۴ به ترتیب گلبرگ، مادگی، کاسبرگ و پرچم هستند. گل، ساختاری

اختصاص یافته برای تولیدمثل جنسی است و همۀ قسمت های آن روی بخشی به نام نهنج قرار دارند. نهنج وسیع و ممکن است

صاف، برآمده یا گود باشد.

بررسی سایر گزینه ها:

۱) گلبرگ ها در حلقۀ دوم قرار دارند و معموًال به رنگ های متفاوت مشاهده می شوند.

۲) مادگی گل از یک یا تعدادی برچه ساخته شده است. درواقع برچه واحد سازندۀ مادگی است.

۴) کیسه های گرده در بساک تشکیل می شوند و یاخته های دیپلوئیدی دارند. از تقسیم کاستمان (میوز) این یاخته ها، چهار یاختۀ

هاپلوئیدی ایجاد می شود که درواقع گرده های نارس اند. هریک از این یاخته ها با انجام دادن تقسیم رشتمان (میتوز) و تغ�راتی در

دیواره به دانۀ گرده رسیده تبدیل می شوند. دانۀ گرده رسیده یک دیوارۀ خارجی، یک دیوارۀ داخلی، یک یاختۀ رویشی و یک

یاختۀ زایشی دارد.
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گزینه 3 393

موارد الف، ج، د به درستی بیان شده است.

بررسی موارد:

الف) درست؛ میوه ای که از رشد تخمدان ایجاد شده، میوۀ حقیقی نامیده می شود.

ب) نادرست؛ اگر در تشکیل میوه قسمت های دیگر گل نقش داشته باشند، میوه کاذب است؛ بنابراین در تشکیل میوۀ کاذب ممکن

است بخشی به غیراز نهنج نقش داشته باشد.

ج) درست؛ در گیاه موز، میوه بدون دانه از لقاح یاختۀ تخم زا و اسپرم به وجود می آید.

د) درست؛ در کتاب درسی یازدهم می خوانیم که در برخی میوه های دانه دار (مانند پرتقال)، فضای تخمدان با دیواره برچه ها به

بخش های مختلف تقسیم می شود.

گزینه 1 394

اتیلن و آبسیزیک اسید هورمون هایی هستند که باعث مقاومت گیاه در برابر شرایط سخت می شوند. فرمول شیمیایی

تنظیم کننده های رشد گیاهی شناخته شده است و می توانند به طور مصنوعی تولید شوند.

گزینه 4 395

میوه ای که از رشد تخمدان ایجاد شده باشد، میوۀ حقیقی است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه های ۱ و ۳) در گروهی از گیاهان بدون دانه لقاح بین تخم زا و اسپرم صورت نمی گیرد و رویان و دانه ای هم تشکیل نمی گردد.

در گروهی دیگر از گیاهان رویان قبل از تکمیل مراحل رشد و نمو خود از بین می رود و دانه های نارسی تشکیل می شود که ریزند و

پوستی نازک دارند.

گزینۀ ۲) اگر در تشکیل میوه قسمت هایی از گل (به جز تخمدان) نقش داشته باشند، میوه کاذب محسوب می شوند.

به طور مثال در گیاه سیب، میوه حاصل رشد نهنج است، درحالی که نهنج جزء چهار حلقۀ  گل محسوب نمی شود.

گزینه 2 396

با قطع جوانۀ انتهایی، در جوانۀ جانبی میزان سیتوکینین زیاد و میزان اکسین و اتیلن کم می شود. سیتوکینین در فرآیند سیتوکینز

(ایجادیاخته های جدید) و اکسین در تشکیل میوۀ بدون دانه نقش دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست. سیتوکینین باعث ریزش برگ ها نمی شود و حتی سرعت پیر شدن اندام های هوایی گیاه را به تأخیر می اندازد.

گزینۀ 3: نادرست. سیتوکینین باعث رشد تعداد یاخته ها می شود نه رشد طولی یاخته ها (اکسین عامل رشد طولی یاخته ها است).

گزینۀ 4: نادرست. عامل اصلی تحریک ریشه زایی اکسین است نه سیتوکینین (گرچه برای ریشه زایی مقدار کم سیتوکینین در برابر

مقدار زیاد اکسین الزم است).

گزینه 2 397

در یاخته های پیکری دیپلوئید درخت زیتون ۴۶ کروموزوم (فام تن) وجود دارد. دانۀ گرده رسیدۀ آن، یک یاختۀ رویشی و یک

یاختۀ زایشی دارد که هر دو هاپلوئید هستند؛ پس مجموعًا ۴۶ کروموزوم در هسته های خود دارند. کیسۀ رویانی قبل از وقوع

لقاح، هفت یاخته دارد که شش یاخته تک هسته ای و یک یاخته دو هسته ای است و تمام هسته ها هاپلوئید هستند که

درمجموع ۱۸۴ کروموزوم دارند.
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گزینه 1 398

گیاه گوجه فرنگی برای گل دهی به طول شب و روز وابسته نیست، پس وابسته به شکستن شب بلند نیست. برای گل دهی، سرالد

رویشی باید به سرالد زایشی تبدیل شود. بذر گندم برای گل دهی به یک دورۀ سرما وابسته است.

گزینه 2 399

موارد "الف" و "ب" عبارت را به نادرستی تکمیل می کنند.

بررسی موارد:

الف) ازجمله ترکیبات دیواره که نقش حفاظتی دارند، سیلیس و لیگنین است که سیلیس ماده ای معدنی است و توسط

پروتوپالست گیاه تولید نمی شود.

ب) ترکیباتی نظیر کوتین مترشحه از روپوست و چوب پنبۀ حاصل از پیراپوست به عنوان سد فیزیکی عمل می کنند. می دانیم که

تعرق ازطریق پوستک نیز صورت می گیرد.

ج) بعضی گیاهان در پاسخ به زخم ترکیباتی ترشح می کنند که نقش حفاظتی دارد. گاه حجم این ترکیبات به قدری زیاد است که

حشره در آن به دام می افتد.

د) کرک ها با ترشحات چسبناک خود، حرکت حشره روی گیاه را گاه غیرممکن می سازند.

گزینه 2 400

صورت سؤال مربوط به گیاهان نهان دانه است.

گزینۀ ۱) در گیاه ذرت، لپه فقط در انتقال مواد غذایی نقش دارند نه در ذخیرۀ آن.

گزینۀ ۳) پوستۀ دانه معموًال سخت است.

گزینۀ ۴) دقت کنید گاهی ممکن است لپه ها از خاک خارج شوند. همچنین گاهی تغذیۀ رویان بر عهدۀ آندوسپرم است.
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