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نام آزمون: شمارشی گیاهی آقاي کنکور

در مورد بن الد (کامبیوم) آوندساز ساقه و ریشه، کدام مورد، نمی تواند درست باشد؟   . 1

الف) یاخته هاي سرالدي که بین آوندهاي چوب و آبکش نخستین قرار دارند، می توانند منشاء کامبیوم آوندساز ساقه باشند. 

ب) یاخته هاي نرم آکنه اي (پارانشیمی) بین دستجات آوندي، با برگشت به حالت سرالدي (مریستمی) کامبیوم آوندساز ساقه را به طور کامل می سازند.  

پ) خاستگاه بن الد آوندساز در ریشه، کامًال با خاستگاه بن الد آوندساز در ساقه متفاوت است.  

ت) کامبیوم آوندساز، مقدار چوب بیشتري نسبت به آبکش می سازد.

1234

چند مورد از عبارت هاي زیر نادرست است؟   . 2

الف) پالسمودسم ها در مناطقی از دیواره به نام الن به فراوانی وجود دارند. 

ب) در فضاي داخلی پالسمودسم ها غشاي پالسمایی و سیتوپالسم وجود دارد. 

ج) غشاي پالسمایی سلول هاي مجاور می توانند در محل هاي پالسمودسم به هم متصل شوند. 

د) در مناطق الن، دیوارة پسین تشکیل نمی شود. 

هـ) در سلول هاي گیاهی که الن وجود دارد، قطر دیواره غیر یکنواخت است.

صفر  245

چند مورد از جمالت زیر را می توان گفت؟   . 3

الف) چوبی شدن دیواره توسط یک سلول زنده انجام می شود و با پایان آن همیشه سلول می میرد. 

پ) امکان ندارد دیوارة سلولی چوبی شود و سلول زنده بماند. 

ج) در فرایند چوبی شدن، رسوب لیگنین در سطح داخلی دیوارة پسین انجام می شود. 

د) بعضی از سلول هایی که دیوارة چوبی دارند، دیوارة پسین نیز دارند.

4321

چند مورد از موارد داده شده صحیح است؟   . 4

الف) در سلول هاي گیاهی که الن وجود دارد، قطر دیواره غیر یکنواخت است. 

ب) در مناطق الن معموًال دیوارة پسین تشکیل نمی شود. 

ج) پالسمودسم ها در الن ها فراوان تر هستند. 

د) الن می تواند در سلول هاي بافت اسکلرانشیمی نیز به وجود آید.

4321

چند مورد از موارد داده شده صحیح نمی باشد؟   . 5

الف) عامل پیش برندة اسمز، فشار اسمزي است. 

ب) تورژسانس سلول هاي گیاهی باعث استواري همۀ اندام هاي گیاه می شود. 

ج) تورژسانس باعث می شود پروتوپالست به دیواره بچسبد. 

د) پالسمولیز مانند چوبی شدن قطعاً باعث مرگ سلول گیاهی می شود. 

و) فقط پالسمولیز باعث تغییر اندازه و وزن بافت گیاهی شود. 

هـ) آب تمایل دارد به جایی با فشار اسمزي باال برود.

235صفر
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چند مورد از جمالت داده شدة زیر صحیح است؟   . 6

الف ) رسوب لیگنین در یک سلول اسکلرانشیمی نمونه اي از هومئوستازي است. 

ب ) چوب پنبه نوعی ترکیب آبگریز است که از ورود عوامل بیماري زا به گیاه جلوگیري می کند، پس نقش حفاظتی دارد. 

ج ) پکتین مانند موسین نوعی گلیکوپروتئین است که توانایی جذب دارد. 

د ) الیۀ محدود کنندة رشد سلول، در داخلی ترین قسمت دیوارة سلولی قرار می گیرد. 

و ) واکوئول در یک گیاه دو لپه اي مسن، می تواند به استوار ماندن ساقه کمک کند. 

هـ ) مواد ذخیره شده در بذر گیاه گندم، توسط رویان گیاه تولید می شود.

2456

چند مورد از موارد داده شده  نادرست است؟   . 7

الف ) هنگام رویش بذر گیاه گندم و جو، ذخیرة گلوتن کم می شود. 

ب ) در فضاي داخلی پالسمودسم ها صرفاً غشاي پالسمایی و سیتوپالسم وجود دارد. 

ج ) دیوارة نخستین یک یا چند الیه است ولی دیوارة پسین همیشه چند الیه است. 

د ) سلول گیاهی می تواند دیوارة پسین داشته باشد ولی الزاماً چوبی نشده باشد.

123صفر 

چند مورد از جمالت زیر صحیح هستند؟   . 8

الف ) گیاهی که دچار تورژسانس شده، رشد کرده است. 

ب ) کیتین پس از جذب آب، متورم و ژله اي می شود. 

ج ) پروتوپالست معادل همان سیتوپالسم سلول جانوري است. 

د ) الن محلّی است که دیوارة سلول در آنجا تشکیل نشده است.

0234

چند مورد از موارد داده شده در مورد گیاه گوجه فرنگی صدق می کند؟   . 9

الف ) هنگام رسیدن گوجه فرنگی کلروپالست آن به کروموپالست تبدیل می شود. 

ب ) از تجزیۀ دیوارة نخستین سلول هاي پارانشیمی گوجه فرنگی در رودة باریک انسان، آمینواسیدها حاصل می شود. 

ج ) تغییري که هنگام رسیدن گوجه فرنگی در دیوارة سلولی آن رخ می دهد از نوع ژله اي شدن است. 

DNAد ) گوجه فرنگی داراي ماده اي در کروموپالست خود می باشد که از تخریب  جلوگیري می کند.

4321

چند مورد از موارد ذکر شده را نمی توان گفت؟   . 10

الف ) میوة نارس گوجه فرنگی می تواند کربن معدنی را به کربن آلی تبدیل کند. 

ب ) پالست ها فقط محل ذخیرة مواد رنگی هستند. 

ج ) گیاهان سبز به کمک کلروپالست و نور خورشید می توانند گلوکز تولید کنند. 

د ) با شروع فصل پاییز ساختار کلروپالست در گیاهان به کروموپالست تبدیل می شود.

1234

چند مورد از موارد زیر صحیح است؟   . 11

الف ) دیوارة پسین سلول هاي کالنشیم چوبی نمی شود. 

ب ) بعضی از سلول هاي اسکلرانشیم می توانند، دیوارة پسین تشکیل دهند. 

ج ) دیواره هاي پسین چوبی شده در هیچ یک از انواع سلول هاي سیستم بافت زمینه اي دیده نمی شوند. 

د ) سیستم بافت زمینه اي در زیر پوست، معموًال داراي سلول هایی با دیوارة پسین ضخیم است. 

و ) سلول هاي اسکلرئیدي حتماً فاقد کانال هاي سیتوپالسمی در منافذشان هستند.
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چند مورد از موارد زیر نادرست است؟   . 12

الف ) به طول معمول در اندام هاي جوان اندازة کلی سلول گیاهی به هنگام پالسمولیز از حالت طبیعی همان سلول کوچکتر است. 

ب ) پروتوپالست گیاه هویج داراي سیتوپالسم و فاقد الن بوده و در بخش هاي خارجی خود با سلولز در ارتباط است. 

ج ) در گیاهان علفی تک لپه هر سلول رو پوستی مانند سلول هاي مریستمی توانایی تولید مادة لیپیدي داشته و پروتوپالست فعال دارد. 

د ) هنگام تورژسانس پروتوپالست سلول هاي گیاهی همواره به دیوارة پسین فشار می آورند.

1234

چند مورد از موارد داده شده صحیح است؟   . 13

الف ) به طور معمول در یک سلول گیاهی، دیوارة نخستین مانند تیغۀ میانی، در شرایطی ممکن است تغییر اندازه بدهد. 

ب ) هنگام تشکیل دیوارة نخستین، تولید چندین نوع کربوهیدرات در پروتوپالست سلول افزایش می یابد. 

ج ) هر سلول مریستم نخستین در نهال سیب، توسط سلول هایی محافظت می شود که فاقد پروتوپالست هستند. 

د ) هر سلول مؤثر در ترابري شیرة پرورده در پروتوپالست خود تنها داراي سیتوپالسم و غشا است.

4321

چند مورد از عبارات زیر درست است؟   . 14

الف) ترکیبات لیپیدي نفوذ  ناپذیر سطح گیاه را یاخته هایی می سازند که، با  وجود داشتن کلروپالست مواد معدنی را از یاخته هاي اطراف خود دریافت

می کنند. 

ب) به هر کدام از ساختارهاي متصل شده به ساقۀ اصلی گیاهان، انشعابی از ساختارهاي هدایت کنندة مواد وارد می شود. 

ج) در سراسر اندام گیاه، فقط یک نوع از سه بخش تشکیل دهندة گیاه را می توان یافت. 

د) ساختمان گیاه پس از حرکت در طول زیادي از خاك، شروع به انشعاب دادن ریشه ها می کند. 

هـ) یاخته هاي تمایز یافته روپوستی که داراي تعداد زیادي سبزینه اند، در سطحی پایین تر نسبت به سایر یاخته هاي روپوستی قرار دارند.

2431

بخش هایی از گیاهان که هر سه نوع سامانۀ بافتی در آنها مشاهده می شود،  ..................  . 15

داراي ساختار تخصص یافته براي جذب مواد معدنی با دسترسی محدود می باشند.

بخش هایی که داراي سبزینۀ فراوان اند نمی توانند روپوست نازك داشته باشند.

در حرکت به سمت مریستم هاي رأس ریشه و ساقه، تعداد و فاصلۀ سامانه هاي بافتی تغییر می کند.

در همه جاي این قسمت ها، دسته هاي آوندي در نزدیک ترین حالت به روپوست می باشند.

چند مورد از عبارات زیر درست است؟   . 16

الف) گروهی از یاخته هاي ریشه که به طور مداوم می ریزند مانند گروهی که بیش از اندازه بلند می باشند از سامانۀ بافتی اي که عملکرد شبیه پوست در

جانوران دارد، منشأ می گیرد. 

ب) سرالدهایی که کار اصلی آن ها افزایش طول گیاه است، فقط از سلول هاي فشرده اي که هستۀ آنها بیشتر حجم یاخته را گرفته ساخته شده اند. 

ج) سرالدي که عمدتا در جوانه ها قرار دارد را می توان در دو محل اتصال برگ به شاخه نیز مشاهده کرد. 

د) ساختارهاي تولید کنندة مادة لزج که دور مریستم قرار دارند، در جهت رشد ریشه رشد می کنند.

0123

با توجه به عبارت زیر، چند مورد از موارد زیر درست است؟   . 17

«در گیاهان تک لپه و دولپه، آوند چوبی که  .................. .» 

الف) قطر زیادي دارد، فقط در اندام داراي ساختار مردة محافظت کننده از مریستم وجود دارد. 

ب) در درون ساختارهاي محافظت کننده از نوعی سرالد قرار دارد، یاختۀ زنده نیز دارد. 

ج) در ریشۀ نهاندانگان قرار دارد، قطعاً در بخشی از مسیر خود با آوند آبکش تبادل مواد می کند. 

د) در اطراف آن یاختۀ زنده با پالسمودسم فعال وجود دارد، یاختۀ غیر زنده نیز در نزدیکی آن قابل مشاهده است.
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چند گزینه عبارت زیر را به درستی کامل نمی کند؟   . 18

نمی توان گفت در انتقال مواد در گیاهان ..................  

الف) شیرة پرورده همانند آوند آبکش در حرکت مواد معدنی و آلی در گیاه نقش دارد. 

ب) شیرة خام کندتر و پیچیده تر از شیرة پرورده در سامانه آوندي گیاه جابه جا می شود. 

ج) شیرة پرورده با عبور از یاخته هاي فاقد دیوارة عرضی، در جهات مختلف حرکت می نماید. 

د) شیرة خام با عبور از پالسمودسم، از یک یاختۀ آوند چوب به یاختۀ دیگر آن وارد می شود.

4231 مورد  مورد  مورد  مورد 

با توجه به شکل روبه رو می توان گفت که جملۀ  ..................  جملۀ  .................. است.   . 19

الف) بخش «الف» با جذب آب ژله اي می شود. 

ب) بخش «ب» داراي پلی ساکاریدهاي رشته اي بر خالف غیر رشته اي است. 

ج) با تشکیل بخش «ج» تیغۀ میانی از پروتوپالست دور می شود. 

د) تشکیل بخش «ج» باعث توقف رشد یاخته می شود.

 

«د» برخالف ـ «الف» درست «ج» همانند ـ «د» نادرست «ب» برخالف ـ «ج» نادرست «الف» همانند ـ «ب» درست  

چند مورد عبارت زیر را نادرستی تکمیل می کنند؟   . 20

«وقتی که یک یاختۀ گیاهی در حال  ..................  است، فشار اسمزي درون یاخته نسبت به بیرون آن و تمایل به  ..................  است.» 

الف) تورژسانس ـ افزایش فاصلۀ غشاي کریچه با دیوارة یاخته اي، زیاد 

ب) پالسمولیز ـ کاهش حجم کریچه، زیاد 

ج) پالسمولیز ـ کاهش فاصلۀ غشاي کریچه با دیوارة یاخته اي، کم 

د) تورژسانس ـ افزایش حجم کریچه، کم

1234

چند عبارت از لحاظ درستی یا نادرستی برخالف جملۀ زیر هستند؟   . 21

«کاروتن موجود در آمیلوپالست هاي یاخته هاي بخش خوراکی هویج که حاوي نشاستۀ فراوان است باعث رنگ نارنجی در آن می شود.» 

الف) با کاهش طول دورة نوري در پاییز، ساختار سبزدیسه هاي گیاهان تغییر می کند و به کروموپالست تبدیل می شوند. 

ب) در میوة گوجه فرنگی همواره مقدار کاروتنوئیدهاي قرمز بر مقدار سبزینه غلبه دارد. 

ج) کروموپالست ها برخالف کلروپالست ها کلروفیل ندارند اما همانند آنها کاروتنوئید دارند. 

د) در پاییز در بعضی گیاهان سبزینه در برگ ها تجزیه می شود و مقدار کاروتنوئیدها افزایش می یابد.

4321

با توجه به شکل هاي مقابل، چند مورد عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می نماید؟   . 22

«در برش عرضی ..................، در گیاه شمارة  .................. گیاه شمارة ..................  ، می توان بخشی به نام  ..................  مشاهده کرد.» 

) ـ پوست  )، برخالف ـ ( الف) ریشه ـ (

) ـ استوانۀ آوندي کامل  )، برخالف ـ ( ب) ریشه ـ (

) ـ پوست  ج) ساقه ـ (1)، همانند ـ (

) ـ استوانۀ آوندي کامل   )، همانند ـ ( د) ساقه ـ (
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چند مورد از عبارات زیر نادرست است؟   . 23

الف) یاخته هاي آوند آبکش برخالف یاخته هاي اسکلرانشیم، تقسیم پذیر هستند. 

ب) در آوند آبکش همانند آوند چوبی، دیوارة عرضی بین یاخته هایی که در امتداد یکدیگر قرار دارند، از بین رفته است. 

ج) یاخته هاي همراه برخالف یاخته هاي آوند آبکشی، تعداد زیادي میتوکندري دارند. 

د) یاخته هاي همراه از طریق منافذ موجود در الن با یاخته هاي آوند آبکشی در ارتباط هستند.

1234

پوستک از ورود نیش جاندارانی به گیاه جلوگیري می کند که ..................    . 24

الف) بدن آن ها یون هاي سدیم و کلر را از همولنف به لوله هایی ترشح می کند. 

ب) فاقد کلیه بوده و قلب آن ها منافذ دریچه دار دارد. 

ج) شبکۀ مویرگی زیرپوستی فراوان براي تنفس دارند. 

د) در دستگاه گوارش آن ها غذا قبل از ورود به معده تا حد زیادي گوارش یافته است.

1234

چند مورد در ارتباط با بررسی برش عرضی پوست ساقۀ یک درخت، درست است؟   . 25

الف) انواع کامبیوم ها (بن الدها) درون پوست دیده می شوند.   ب) داخلی ترین الیۀ پوست، حاوي سلول هاي همراه است.  

ج) پیراپوست، خارجی ترین بخش پوست را تشکیل می دهد.       د) چوب پسین برخالف آبکش پسین، درون پوست قرار می گیرد.

1234

وسیع ترین بخش ساقۀ اصلی (تنۀ) یک درخت ده ساله فاقد چند مورد زیر است؟   . 26

الف - عدسک هاي برجسته 

ب - توانایی هدایت شیرة خام 

ج - دو نوع سرالد (مریستم) پسین 

د -  یاخته هایی با دیوارة چوب پنبه اي

1234

چند عبارت، ویژگی تیغۀ میانی دیوارة سلول گیاهی، نمی تواند باشد؟   . 27

الف) از پلی ساکاریدي به نام لیگنین ساخته شده است.    ب) مانند قالبی پروتوپالست را در برمی گیرد، اما مانع رشد آن نمی شود. 

ج) به دنبال تقسیم هسته ایجاد می شود.    د) مسن ترین الیه دیوارة سلولی گیاهی است. 

هـ) طرز قرار گرفتن رشته هاي سلولزي آن سب استحکام و تراکم این دیواره می شود.

1234

چند مورد نادرست است؟   . 28

بافتی که در استحکام گیاه نقش دارد، ..................  بافتی که، ..................  

الف) برخالف ــ در ترمیم گیاه نقش دارد، امکان دارد دیوارة پسین نداشته باشد. 

ب) برخالف ــ رایج ترین بافت در سامانۀ بافت زمینه اي است، امکان ندارد فاقد توانایی تولید لیگنین باشد. 

ج) مانند ــ در تولید طناب و پارچه استفاده می شود، فاقد پروتوپالست زنده است. 

د) مانند ــ معموًال در زیر پوست قرار دارد، امکان ندارد دیوارة نخستین نازك و چوبی نشده، داشته باشد.

چهار مورد  سه مورد  دو مورد  یک مورد  
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چند مورد از عبارات زیر، به درستی بیان شده است؟   . 29

الف) آوند آبکشی و چوبی در داشتن نوع دیوارة سلولی مشابه اند. 

ب) در گیاهان حرکت شیرة پرورده به کمک یاخته هاي همراه صورت می گیرد. 

ج) طول پالسمودسم در اسکلرئید زنده نسبت به یاختۀ نرم آکنه بلندتر است. 

د) برخی از بافت هاي موجود در سامانۀ بافت آوندي در سامانۀ بافت زمینه نیز وجود دارد.

چهار مورد سه مورد دو مورد یک مورد

در رابطه با بافت هاي گیاهی، موارد  .................. به نادرستی بیان شده اند؟   . 30

الف) سلول هاي بافت کالنشیم (چسب آکنه) همانند اسکلرانشیم، به دلیل داشتن دیوارة پسین نازك، دراستحکام اندام نقش دارند. 

ب) در تراکئید، برخالف عناصر آوندي، دیوارة عرضی از بین رفته است. 

ج) اسکلرانشیم، همانند کالنشیم، ضمن ایجاد استحکام، سبب انعطاف پذیري اندام می شود. 

د) بافت کالنشیم (چوب آکنه)، دیوارة پسین ضخیم دارد، ولی مانع رشد اندام گیاهی نمی شود.

هر چهار مورد فقط ب، ج، الف فقط ب، ج فقط الف، ب

چند مورد از موارد زیر، در مورد یک گیاه دولپه ده ساله، به درستی بیان شده است؟   . 31

الف) ساقۀ این گیاه فاقد پوست و استوانۀ آوندي است. 

ب) همیشه در سطح سلول هاي بافت پوششی تمامی اندام هایش، پوستک دارد. 

ج) همیشه فاصلۀ آوند چوبی سال پنجم تا کامبیوم آوندساز، از آوند آبکش سال پنجم تا کامبیوم آوندساز بیشتر است. 

د) در ساقۀ این گیاه، همانند ریشۀ تک لپه اي، دسته هاي آوندي به صورت منظم روي یک حلقه قرار می گیرد.

1234

چند مورد از جمالت زیر به درستی بیان شده است؟   . 32

الف) در ریشۀ دولپه اي ها، همانند ساقۀ تک لپه اي ها مغز وجود ندارد. 

ب) در ساقۀ تک لپه اي ها برخالف ریشه آن ها، دستجات آوندي به صورت نامنظم و پراکنده قرار دارند. 

ج) در نهاندانگان، دستجات آوندي چوب و آبکش در ریشه، در کنار هم و در ساقه بر روي هم قرار دارند. 

د) ضخامت پوست دولپه اي ها در ریشه، بیشتر از تک لپه اي ها و در ساقه کمتر از تک لپه اي هاست.

1234 مورد   مورد  مورد  مورد 

چند مورد به درستی، بیان نشده است؟   . 33

الف) به طور معمول دیواره در سلول هاي کالنشیمی، از رسوب سلولز و لیگنین بر روي الیه هاي پکتین ایجاد شده است. 

ب) در یک درخت سیب چهارساله، چوب سال اول از آبکش سال چهارم به کامبیوم آوند ساز نزدیک تراست. 

ج) در یک گیاه علفی و تک لپه، هر سلول زندة روپوستی مانند سلول هاي مریستمی توانایی تولید ماده لیپیدي داشته و پروتوپالست فعال دارد. 

د) در پاییز با کاهش طول روز و کم شدن نور، ساختار سبزدیسه ها در بسیاري از گیاهان تغییر کرده و به رنگ دیسه تبدیل می شوند.

1234

چند مورد از عبارت هاي زیر، جملۀ زیر را به درستی کامل می کند؟   . 34

هر نوع مریستمی، می تواند منشأ، .................. باشد. 

الف) پارانشیم    ب) کالنشیم    ج) سامانۀ بافت پوششی     د) سامانۀ بافت آوندي 

هـ) تشکیل ساقه ها و ریشه هایی با قطر بسیار در دولپه اي ها

1234
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چند مورد از عبارات زیر نادرست است؟   . 35

می توان گفت  ..................  

الف) در طی فرآیند تشکیل گیاخاك، مقدار قابل توجهی از نیتروژن تثبیت شده توسط باکتري ها، به خاك وارد می شود. 

ب) کمبود عناصري مثل نیتروژن و فسفر، منجر به رشد محدود در گیاهان می شود. 

ج) بیشتر نیتروژن مورد استفادة گیاهان، در کودهایی که بسیار ساده تر و کم هزینه ترند نیز مشاهده می شود. 

د) تمام مواد نیتروژن داري که در صورت جذب شدن توسط گیاه، به سمت اندام هاي هوایی می روند، لزوماً توسط فرآیند تثبیت ایجاد نشده اند.

1423

چند مورد از عبارات زیر درست می باشد؟   . 36

الف) همۀ جاندارانی که مانع نفوذ نور به آب می شوند، در کنار اجزاي گیاخاك زندگی می کنند. 

ب) از بین رفتن هر گروه از باکتري هاي سازنده نوعی ترکیب نیتروژن دار مورد نیاز گیاه، باعث کمبود شدید نیتروژن، در جانداران فتوسنتزکننده می شود. 

ج) وجود بیش از اندازة کودهایی که فقط مادة معدنی دارند همانند افزایش بیش از اندازة بعضی عناصر مغذي خاك می تواند، آسیب هاي زیادي به بافت

خاك وارد کرده و ساختار آن را تخریب می کند. 

د) گیاهانی که در صورت افزایش  خاك به رنگ صورتی در می آیند همانند گیاهانی که میزان باالي آرسنیک براي آنها سمی نیست، می توانند مواد

جذب کنندة یون مثبت در خاك را تولید کنند.

pH

2130

کدامیک از جمالت داده شده صحیح است؟   . 37

الف) گیاهان حشره خوار بوسیلۀ برخی از برگ هاي خود به شکار و گوارش حشرات می پردازند. 

ب) پروانۀ مونارك، الرو ملخ و زنبور می توانند براي گیاهان گوشت خوار شکار محسوب شوند. 

ج) گیاهان حشره خوار بخشی از نیتروژن مورد نیاز خود را از همزیستی با سیانوباکتري ها به دست می آورند. 

د) با افزایش شکار در توبره واش، امکان ساخت پروتئین در این جاندار افزایش می یابد.

الف، ج و د الف، ب و د ب، ج و د الف، ب و ج

چند مورد از عبارت هاي زیر صحیح نمی باشد؟   . 38

الف) بعضی از باکتري هاي تثبیت کنندة نیتروژن به صورت آزاد در خاك زندگی می کنند. 

ب) باکتري هاي هم زیست با گیاه سویا و گونرا فاقد بافت و اندام حرکتی هستند. 

ج) باکتري هاي هم زیست با گیاه آزوال و لوبیا توانایی تثبیت  جو را ندارند. 

د) باکتري هاي هم زیست با گیاه شبدر و عدس فاقد ساختارهاي درون سلولی می باشند. 

هـ) بعضی از باکتري هاي تثبیت کنندة  جو، توانایی تولید یون نیترات را نیز دارند.

CO2

CO2

1234

چند مورد از عبارت هاي زیر صحیح نمی باشد؟   . 39

الف) باکتري هاي هم زیست با گیاهان شبدر و یونجه توانایی تولید یون آمونیوم را ندارند. 

ب) اندام مکندة گیاه سس و گل جالیز وارد بافت آوندي گیاه میزبان می شود. 

ج) در قارچ ریشه اي، قارچ برخالف گیاه براي تأمین نیازهاي خود به مواد آلی احتیاج ندارد. 

د) گیاه سس برخالف میزبان خود توانایی جذب مستقیم مواد معدنی خاك را ندارد. 

ه) در همزیستی گونرا با سیانوباکتري ها، اندام زیرزمینی گیاه نقشی ندارد.

1234 مورد  مورد  مورد  مورد 
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چند مورد از جمالت داده شده صحیح نمی باشد؟   . 40

الف) کرم کدو نوعی انگل جانوري و سس نوعی انگل گیاهی است. 

ب) محل اصلی جذب مونومرهاي غذایی در ملخ می تواند روده باشد. 

ج) در قارچ ریشه اي، قارچ در مقایسه با ریشۀ گیاه، مواد معدنی بیشتري جذب می کند. 

د) اندام زیرزمینی در گیاه سس و گل جالیز فاقد اندامکی سبزدیسه است.

4321

چه تعداد از عبارت هاي داده شده، جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟   . 41

در یک اجتماع زیستی، گیاهانی که براي تأمین نیازهاي خود از قارچ ریشه اي کمک می گیرند .................. . 

الف) سعی دارند تا با برقراري این همزیستی، هم ایستایی خود را حفظ کنند. 

ب) می توانند مواد آلی مورد نیاز جاندار همزیست خود را نیز تأمین کنند. 

ج) توانایی تولید آدنوزین  تري فسفات بیشتري نسبت به سایر گونه هاي موجود در جمعیت خود دارند. 

د) می توانند از طریق سامانۀ بافت آوندي خود با قارچ ها در ارتباط باشند.

1234

چند مورد از عبارات زیر، درست است؟   . 42

الف) کودهایی که استفادة زیاد از آن ها، آسیب زیادي به خاك می زند، همانند بخشی از خاك که اسیدها در تشکیل آن نقش بسزایی دارند، فاقد جاندار

زنده می باشند. 

ب) در طی هر دو نوع هوازدگی، می توان عناصري را یافت که بیشتر از طریق خاك جذب می شوند. 

ج) هر دو نوع کودي که از موجود زنده یا بقایاي آن تشکیل شده اند، همراه با کود شیمیایی به خاك تزریق می شوند. 

د) در استفاده از روش تشخیص نیازهاي بعضی از گیاهان، تجمع بیش از حد بعضی از مواد در این گیاهان مشاهده می شود. 

هـ) از کودهاي داراي بیشترین شباهت به نیازهاي جانداران، می توان به عنوان عاملی براي آلودگی گیاه گل ادریسی استفاده کرد.

3 2345

چند مورد را نمی توان گفت؟   . 43

الف) آب براساس اسمز می تواند از کانال هاي آب دوست در غشاي کریچه عبور کند. 

ب) در سلول هاي جوان گیاهی افزایش غلظت مواد در واکوئول منجربه افزایش فاصله بین غشا و دیواره می شود. 

ج) به دنبال کاهش فاصلۀ پروتوپالست با دیوارة سلول هاي فتوسنتز کنندة روپوست، میزان تعرق افزایش می یابد. 

د) تغییر فشار اسمزي در کریچۀ  سلول هاي گیاهی، سبب عبور آزادانۀ آب از غشاي پروتوپالست می شود.

1234

چند مورد از موارد زیر نادرست هستند؟   . 44

الف) جهت حرکت حباب هوا در دستگاه اختصاصی کشت گیاهان از تارهاي کشنده کوتاه تر به سمت تارهاي کشنده بلندتر است. 

ب) در محلولی که کودها با توجه به آن ساخته شده اند نوعی از گیاه با توانایی ذخیره مواد سمی به خوبی رشد می کند. 

ج) گروهی از کودها که در آنها باکتري ها فعالیت و تکثیر می کند معموًال نسبت به انواع دیگر معایب کمتري دارند. 

د) در انواعی از کودها که با باران شسته می شوند تنها مواد معدنی مشاهده می شود.

1234
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چند گزینه عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟   . 45

برخی گیاهان براي افزایش جذب نوعی عنصر معدنی که در خاك فراوان است، اما اغلب غیرقابل دسترسی است، ریشه هایی با تار کشندة بیشتر ایجاد

می کنند. این عنصر معدنی ..................  

الف) در سنتز مونومرهاي نوکلئیک اسیدها کاربرد دارد. 

ب) باعث تغییر رنگ گلبرگ برخی گیاهان در محیط هاي مختلف می شود. 

ج) در باز و بسته شدن روزنه هاي هوایی گیاه دخالت مستقیم دارد. 

د) می تواند حاصل فعالیت باکتري هاي نیترات ساز در خاك باشد. 

ه) در ساختار مولکول در دسترس یاخته براي تأمین انرژي یافت می شود.

5321 مورد  مورد  مورد  مورد 

چند عبارت جاي خالی زیر را به درستی کامل می کند؟   . 46

نمی توان گفت، جذب .................. صورت می گیرد. 

الف) تمام مواد مغذي مورد نیاز گیاهان از خاك                     ب) تمام کربن دي اکسید در گیاهان از طریق روزنه ها 

ج) فسفات در گیاهان به آسانی از راه ریشه                             د) نیتروژن از ریشۀ گیاهان براي ساخت پروتئین

4312 مورد  مورد  مورد  مورد 

چند مورد از عبارت هاي زیر درست است؟   . 47

الف) گیاه توبره واش نوعی گیاه حشره خوار و واجد توانایی فتوسنتز است. 

ب) گیاهان انگل، مواد غذایی خود را از گیاهان فتوسنتز کننده دریافت می کنند. 

ج) گیاه سس توانایی همزیستی با قارچ ها و تولید قارچ ریشه اي را ندارد. 

د) ریشۀ سویا و برگ گونرا توانایی هم زیستی با باکتري هاي تثبیت کنندة نیتروژن را دارد.

2314 مورد  مورد  مورد  مورد 

چند مورد عبارت روبه رو را به درستی تکمیل می نماید؟     « می توان گفت ..................  به همین دلیل ..................»   . 48

الف) عناصر موجود در کودهاي شیمیایی به راحتی جذب گیاهان می شوند ـ به سرعت کمبود مواد مغذي را جبران می کنند. 

ب) فسفات به بعضی از ترکیبات آلی به طور محکمی متصل می شود ـ اغلب براي گیاهان غیر قابل دسترس است. 

ج) مقدار نیتروژن، فسفر و پتاسیم در اغلب خاك ها محدود است ـ در برخی کودها این عناصر وجود دارند. 

د) ورود مواد موجود در کودها به آب، باعث رشد سریع باکتري و جلبک ها می شود ـ مرگ جانوران آبزي افزایش می یابد.

1234

چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می نماید؟   . 49

«افزایش باکتري هاي  .................. کاهش باکتري هاي  .................. ، می تواند فراوانی نوعی مادة قابل جذب براي گیاهان را  ..................  دهد.» 

الف) نیترات ساز، همانند ـ تثبیت کنندة نیتروژن ـ کاهش    ب) آمونیاك ساز، همانند ـ نیترات ساز ـ افزایش 

ج) نیترات ساز، برخالف ـ تثبیت کنندة نیتروژن ـ افزایش    د) آمونیاك ساز، برخالف ـ نیترات ساز ـ کاهش

1234

چند مورد از گزینه ها، عبارت زیر را به درستی کامل می کنند؟  . 50

«یاخته هاي اصلی عامل کشش تعرقی .................. یاخته هاي عامل فشار ریشه اي .................. » 

الف) برخالف – جزء بافت روپوستی هستند.  

ب) همانند – قادر به عبور مولکول هاي آب از بیرون خود نیستند. 

ج) برخالف – قادر به تولید پوستک هستند. 

د) همانند – با از دست دادن آب، احتمال تعریق را زیاد می کنند.

1234
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کدام مورد از موارد زیر درست است؟ «طبق الگوي جریان فشاري .................. »   . 51

آ) بارگیري آبکشی همواره از یاخته هاي کلروپالست دار به درون یاخته هاي غربالی انجام می گیرد. 

ب) در مرحله دوم فشار اسمزي یاخته هاي آبکشی ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد. 

پ) جریان توده اي شیره پرورده درون یاخته هایی انجام می شود که می توان از آن براي تهیه کاریوتیپ استفاده کرد. 

د) در مرحله سوم، فشار افزایش یافته و در نتیجه شیره پرورده از محل داراي فشار بیشتر به محل داراي فشار کمتر به حرکت درمی آید.

«ب» ـ «د» «ب» ـ «پ» «آ» ـ «ب» ««ب» ـ «ت»

چند مورد عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل می کند؟ «در هنگام .................. در گیاه توت فرنگی،  .................. »    . 52

الف) افزایش رطوبت هوا و افزایش فشار اسمزي تارهاي کشنده – می توان تجمع آب را در لبه برگ ها مشاهده کرد. 

ب) حرکت شیره پرورده – پس از هر مرحله انتقال فعال مواد آلی، آب آوند چوبی کاهش می یابد. 

ج) انجام پدیده تعریق – نیروي هم چسبی در ورود آب به استوانه آوندي ریشه بی تاثیر است. 

د) حرکت مواد از مسیر سیم پالستی – ویروس ها از کانال هاي پروتئینی غشا، از یاخته اي به یاخته دیگر می روند.

1234

چند مورد، جملۀ زیر را به درستی، کامل می کند؟   . 53

یاخته هاي فتوسنتز کننده در گیاهان،  ..................  

الف) ممکن نیست، متعلق به سامانۀ بافتی باشند که در جلوگیري از ورود عوامل بیماري زا به گیاه نقش دارد. 

ب) می تواند متعلق به بافتی باشند که برخی از یاخته هاي آن رطوبت هوا را به دام می اندازند. 

ج) ممکن است تحت تأثیر عواملی ، تغییراتی در شکل و حالت فیزیکی خود ایجاد کنند. 

د) نمی توانند متعلق به سامانۀ بافتی باشند که برخی از یاخته هاي آن در استحکام و انعطاف پذیري اندام گیاهی مؤثرند.

1234

گیاه ادریسی همانند روناس واجد چند مورد از مشخصه هاي زیر است؟   . 54

الف) به گروه گیاهان تک لپه اي نهان دانه تعلق دارد. 

ب) سلول هاي واجد صفحات آبکشی و فاقد هسته دارد. 

ج) هر آوند چوبی آن به طور حتم فاقد پروتوپالست است. 

د) بافت هاي آن نمی توانند یون هاي فلزي را ذخیره کنند.

1234

چند مورد دربارة حرکت مواد در عرض ریشه درست نیست؟   . 55

الف) مسیر سیمپالستی می تواند باعث آلوده شدن گیاه به عوامل بیماري زا گردد. 

ب) در محل الیۀ ریشه زا، مسیر سیمپالستی می تواند به مسیر آپوپالستی تبدیل شود. 

ج) در برخی گیاهان، نوار کاسپاري تنها در دیوارة پشتی سلول هاي آندودرم مشاهده می شود. 

د) طی فرآیند بارگیري چوبی، مواد توسط جریان توده اي به آوندهاي چوبی منتقل می شوند.

1234

چند مورد از گزینه هاي زیر درست هستند؟   . 56

الف) سلول معبر، از سلول هاي پوست ریشه محسوب می شود.  

ب) یاخته هاي زنده درون استوانۀ مرکزي با افزایش پتانسیل آب آوندهاي چوبی، در فشار ریشه اي نقش دارند.  

ج) نوار کاسپاري یک سلول آندودرمی با سلول هاي آندورمی مجاور تماس دارد. 

د) در گیاه سس، سلول هاي آندودرمی و استوانه آوندي در ایجاد فشار ریشه اي نقش دارند.

1234
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چند مورد در ارتباط با نقل و انتقال مواد در گیاهان درست است؟   . 57

الف) بیشتر تعرق برگ ها، از درون سلول نگهبان روزنه انجام می شود. 

ب) در گیاهان با کاهش فشار ریشه اي و بسته شدن روزنه هاي آبی، تعریق متوقف می شود. 

ج) ضخامت دیوارة پشتی سلول هاي نگهبان روزنه، بیشتر از ضخامت دیوارة شکمی  است. 

د) روزنه هاي لبۀ برگ برخی گیاهان علفی، برخالف روزنه هاي موجود در روپوست، همیشه باز هستند.  

هـ) سلول هاي داراي نوار کاسپاري به طور کامل نسبت به آب نفوذ ناپذیرند.

چهار مورد سه مورد دو مورد یک مورد

چند مورد جملۀ زیر را به طور صحیحی تکمیل می نماید؟(با تغییر)   . 58

دانۀ گردة نارس و گامت هلو، از نظر .................. به یکدیگر شباهت دارند. 

الف) شکل و اندازه  

ب) توانایی تقسیم شدن  

ج) عدد کروموزومی 

د) نوع تقسیمی که به طور مستقیم از آن به وجود می آیند.

1234

چند مورد، دربارة سلول هاي در برگیرندة کیسۀ رویانی یک تخمک تازه بارور شدة نخود، نادرست است؟ (با تغییر)   . 59

الف) حاوي کروموزوم هاي همتا می باشند.  

ب) در تغذیۀ یاخته هاي لپه نقش مهمی دارند.

ج) در شرایطی، ساختارهاي چهار کروماتیدي ایجاد می کنند.  

د) با تشکیل بخشی ویژه، موجب اتصال رویان به گیاه مادر می شوند.

1234

چند مورد در رابطه با دانۀ ذرت صحیح است؟   . 60

الف. بیش ترین تعداد یاخته هاي تشکیل دهندة دانۀ ذرت، داراي سه مجموعۀ کروموزومی هستند. 

ب. در ذرت همانند پیاز، پس از رویش دانه می توان بخش هایی از دانه را در باالي سطح زمین دید. 

پ. ساقۀ ذرت برخالف پیاز، بدون خمیدگی از خاك خارج می شود. 

ت. ساقه رویانی، ریشۀ رویانی و لپه اجزا تشکیل دهندة رویان ذرت و لوبیا هستند.

1234

کدام موارد عبارت درستی را بیان می کند؟    . 61

الف. لولۀ گرده، درون هر سه بخش مادگی نفوذ می کند تا به تخمک برسد. 

ب. گامت نر گیاهان، پس از تشکیل در بخش نر، می تواند توسط آب، باد یا جانوران به بخش ماده برسد. 

پ. تخمدان می تواند باالتر از محل اتصال پرچم ها، گلبرگ ها و کاسبرگ ها به قاعدة گل قرار داشته باشد. 

ت. بافت آندوسپرم از یاخته هایی تشکیل شده است که فاقد دیوارة پسین هستند و ضخامت دیوارة نخستین در آنها زیاد است.

ت، ب                   الف، پ ب، پ، ت                 الف، ت، پ  

چند مورد از موارد زیر، جملۀ داده شده را به درستی کامل می کنند؟    . 62

«در چرخۀ زندگی جنسی گیاهان نهاندانه، در زمانی که سلول تخم (زیگوت) حاصل در حال تقسیم شدن است، .................. قبل از .................. رخ می دهد.»  

الف) کوتاه شدن رشته هاي دوك متصل به کروموزوم - جدا شدن کروماتیدها از هم 

ب) از بین رفتن پوشش هسته - رسیدن سانتریول ها به دو قطب سلول  

ج) شروع تخریب پوشش هسته - اتصال کروموزوم ها به رشته هاي دوك 

د) حداکثر فشردگی کروماتیدهاي کروموزوم ها - کوتاه شدن میکروتوبول هاي دوك تقسیم

1234
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چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل نمی کند؟   . 63

«در تولید مثل غیرجنسی، هرگاه گیاه جدید از .................. پدید آید، قطعاً از بخش هاي  ..................  استفاده شده است.» 

الف) ساقه هاي زیر خاك ـ تخصص یافته    ب) محل گره ها ـ تخصص یافته 

ج) پایه هاي جدید روي ساقه ـ غیرتخصصی    د) قطعۀ بی جوانه ـ غیرتخصصی

1234

چند جمله نادرست است؟   . 64

الف) هر نوع میوه اي در نهان دانگان از رشد تخمدان مادگی ایجاد می شود. 

ب) میوة درخت سیب برخالف میوه درخت هلو کاذب است. 

ج) در پرتقال فضاي تخمدان با دیوارة برچه ها به طور کامل تقسیم شده است. 

د) به جز تخمدان ممکن است دیگر قسمت هاي گل نیز در تشکیل میوه نقش داشته باشند. 

هـ) تخمدان هاي تک برچه ا ي یک فضاي بدون تقسیم بندي دارند.

1234

.  چند مورد از عبارات زیر در رابطه با ذخیرة دانۀ ذرت به درستی بیان شده است؟  65

الف) در پی تقسیم هاي متوالی تخم حاصل از آمیزش گامت نر با تخم زا پدید می آید. 

ب) بخشی از رویان است که در طی دوران رشد به مصرف می رسد. 

ج) بیش ترین حجم و فضاي دانۀ رسیدة ذرت را در برگرفته است. 

د) بدون کمک لپه ها دانۀ ذرت قادر به تغذیۀ رویان نخواهد بود.

1234

چند مورد از موارد زیر جملۀ روبه رو را به طور نادرست تکمیل می کند؟ «در چرخۀ سلولی ..................  پس از آن که  .................. »   . 66

الف) سلول هاي پادتن ساز انسان ـ کروموزوم ها مضاعف می شوند، سانتریول ها مضاعف می شوند. 

ب) سلول هاي خاطره انسان ـ پروتئین اتصالی در ناحیه سانترومر تجزیه شود، تعداد کروماتیدها دو برابر می شود. 

ج) تخم ضمیمه گندم ـ سانتریول ها از هم دور شدند، رشته هاي دوك تشکیل می شود. 

د) تخم اصلی گندم ـ دوك از بین می رود، غشاي هسته به دور کروموزوم هاي دوکروماتیدي تشکیل می شود.

1234

چند عبارت جملۀ روبه رو را به طور صحیح تکمیل می کند؟ «در انسان بالغ هورمونی که  ..................  می تواند با تأثیر بر یاخته هاي .................. »   . 67

الف) در زنان عامل اصلی تخمک گذاري است، ـ بینابینی بیضه، رشد استخوان ها را افزایش دهد. 

ب) با تأثیر بر یاخته هاي سرتولی در تمایز اسپرم ها نقش دارد ـ انبانک تخمدان رشد آندومتر رحم را افزایش دهد. 

ج) از جسم زرد ترشح می شود ـ با تأثیر بر هیپوتاالموس، از ترشح هورمون هاي  و  بکاهد. 

د) در یاخته هاي بینابینی گیرنده دارد ـ جسم زرد فعالیت ترشحی آن را افزایش دهد.

FSHLH

1234

چند عبارت جملۀ روبه رو را بطور صحیح تکمیل می کند؟ «در لوبیا تعداد کروموزوم هاي موجود در هر  ..................  یکسان است.»   . 68

الف) دانۀ گردة رسیده با یاختۀ خورش     ب) دانۀ گردة نارس با یاخته زایشی دانۀ گردة رسیده 

ج) یاختۀ خورش با یاختۀ دو هسته اي        د) یاخته اندوخته دانه با یاختۀ پوستۀ دانه

1234
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چند مورد صحیح است ؟ « درون  ..................  براي تولید  ..................  ابتدا میوز سپس میتوز رخ می دهد. »    . 69

الف) کیسۀ گرده ذرت – سلول رویشی از سلول دیپلوئید کیسه گرده 

ب) کیسۀ گرده کدو – اسپرم از سلول دیپلوئید کیسۀ گرده 

ج) تخمک لوبیا – یاختۀ دو هسته اي از یاختۀ خورش  

د) تخمک ذرت – آندوسپرم از تخم ضمیمه

1234

چند مورد عبارت روبه رو را به درستی تکمیل می کنند؟ «در هنگام تقسیم تخم ضمیمه  .................. تخم اصلی  .................. »   . 70

الف) برخالف ـ تشکیل تتراد مشاهده نمی شود. 

ج) همانند ـ بخش هایی از دانۀ گیاه تشکیل خواهد شد.

ب) همانند ـ می توان شاهد مجموعه هاي کروموزومی مشابه هم بود. 

د) برخالف ـ می توان عدم فعالیت جسم گلژي را در تقسیم سلول شاهد بود.

1234

در ارتباط با گرده افشانی، چند مورد زیر صحیح است؟   . 71

الف) گامت نر در گیاهان به وسیله آب، باد یا جانوران در محیط پراکنده می شود. 

ب) همۀ جانورانی که در گرده افشانی گل قاصد شرکت دارند می توانند تولیدمثل جنسی داشته باشند. 

ج) جانورانی که ارتباط خونی با جنین خود دارند، نیز در این فرایند شرکت می کنند. 

د) جانوران گرده افشان می توانند شهد و گرده هاي گل را به عنوان منبع غذایی ذخیره کنند.

4 123

 

.  با توجه به شکل مقابل، چند مورد صحیح است؟  72

، سلول هایی با دو مجموعه کروموزوم دارد.  الف) بخش   همانند بخش 

، پس از جوانه زنی از زیر خاك خارج نمی شود.  ب) بخش  همانند بخش  

ج) بخش  مشخص ترین بخش رویان است باعث انتقال مواد غذایی از آندوسپرم به بخش  می شود. 

، داراي سه مجموعه کروموزوم است. د) بخش  برخالف بخش  و 

AD

CB

CD

BDC

1234

.  با توجه به شکل مقابل، چند مورد صحیح است؟  73

، یک مجموعه از کروموزوم هاي والد نر را دارد.  الف) بخش  همانند بخش 

، دو مجموعه کروموزوم یکسان از والد ماده دریافت می کند.  ب) بخش  برخالف بخش 

، دو مجموعه از کروموزوم هاي والد ماده را دارد.  ج) بخش  همانند بخش 

، فاقد کروموزوم هاي والد نر است. د) بخش  برخالف بخش 

41

41

54

51

1234

چند مورد از نظر درستی یا نادرستی مانند عبارت زیر است؟   . 74

«خیار گیاه یک ساله است و مادگی آن چند برچه اي است و در برش عرضی میوه آن فضاي تخمدان با دیواره برچه ها بطور کامل تقسیم نشده است.» 

الف) مادگی در پرتقال همانند فلفل دلمه اي ، چند برچه اي است و فضاي تخمدان با دیواره برچه ها تقسیم شده است. 

ب) موز میوه اي است که درون آن ممکن است دانه هاي نارس ریز با پوسته اي نازك وجود داشته باشند. 

ج) اگر قسمت هایی از گل در تشکیل میوه نقش داشته باشد، میوه کاذب است.  

د) پوستۀ میوة هلو از تغییر شکل پوستۀ تخمک به وجود می آید.
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چند مورد عبارت را به درستی تکمیل می کند؟ «در دانۀ بالِغ  .................. »  . 75

الف) لوبیا، اندوخته دانه و پوسته دانه تعداد مجموعۀ کروموزوم یکسانی دارند. 

ب) ذرت، بیش ترین فضا متعلق به بخش ذخیرة موادغذایی دانه می باشد. 

ج) لوبیا، سلول هایی با مجموعه کروموزومی برابر، می توانند ژن هاي متفاوتی داشته باشند. 

د) ذرت، به جز یاخته هاي پوستۀ دانه همۀ سلول ها از تقسیم سلول هایی حاصل از لقاح به وجود آمده اند.

1234

چند مورد از عبارات زیر به درستی بیان شده اند؟    . 76

الف) در هر سلول دیپلوئید قطعاً دو سري کروموزوم وجود دارند. 

ب) هر سلول داراي دو کروموزوم، قطعاً یک سلول دیپلوئید می باشد. 

ج) در یک جاندار دیپلوئید، سلول هاي پیکري از هر کروموزوم،  نسخه مشابه هم دارند. 

د) درهر سلول پیکري زن داراي دو مجموعه کروموزوم، کروموزوم ها دو به دو شبیه هم هستند.

2

1234

چند مورد از موارد زیر جمله مقابل را به نادرستی تکمیل نمی کند؟   . 77

در گیاهان گلدار از هر یاخته بافت خورش که بزرگ می شود ..................  

الف) نهایتا یک تخم زا تشکیل می شود.       ب) بر اثر میوز چهار یاخته هاپلوئیدي ایجاد می شود. 

ج) یک یاخته دوهسته اي تشکیل می شود.    د) دو یاخته حاصل می شود که در لقاح با گامت هاي نر شرکت می کنند.

1234

چند مورد از ویژگی هاي زیر در همۀ دانه هاي گرده رسیده بیشترین گیاهان روي زمین وجود دارد؟   . 78

الف) دیواره خارجی منفذدار                            ب) دیواره خارجی داراي تزئینات 

ج) دو سلول هاپلوئید با کروموزوم هاي یکسان    د) سلول رویشی بزرگ تر از سلول زایشی

یک مورد دو مورد   سه مورد چهار مورد

چند مورد از موارد زیر در حلقه  سوم گل، برخالف حلقه چهارم آن، اتفاق نمی افتد؟   . 79

) از بین رفتن سلول هاي هاپلوئید  ) میوز سلول هاي دیپلوئید       ) میتوز سلول هاي هاپلوئید     

) رشد طولی سلول هاپلوئید ) تقسیم نامساوي سیتوپالسم   ) ترکیب دو هسته هاپلوئید    

 مورد   مورد   مورد   مورد  

123

456

3421

چند مورد، عبارت زیر را به شکل صحیحی کامل می کند؟   . 80

اکثر جانوران گرده افشان  ..................  

الف) با کمک چشم مرکب پرتوهاي بنفش را تشخیص می دهند.

ب) داراي اسکلت خارجی هستند، که باعث می شود اندازه آن ها از حد خاصی بیشتر نشود. 

ج) داراي تنفس نایدیسی هستند. 

د) گردش خون واجد همولنف و مویرگ دارند، که در انتقال گازهاي تنفسی نقشی ندارد. 

هـ) داراي دفاع غیر اختصاصی هستند.

1234
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چنان چه سلول هاي جانوري مربوط به انسان و سلول هاي گیاهی مربوط به درخت زیتون باشد، چند مورد جمله را به نادرستی تکمیل نمی کند؟   . 81

تعداد  .................. با تعداد  .................. برابر است. 

الف) کروماتیدهاي اسپرماتوسیت ثانویه - کروموزوم هاي دانه گرده نارس 

ب) تتراد در یک اووسیت اولیه - کروماتیدهاي یک مجموعه کروموزوم در سلول خورش در مرحله   

ج) جفت کروموزوم هاي همتا در یک اووگونی - رشته هاي کروماتین در تخم زا 

د) مجموع کروموزوم هاي اووسیت اولیه و گویچه قطبی اول - کروموزوم هاي یک سلول آندوسپرم 

هـ) رشته هاي کروماتین در یک سلول تروفوبالست در مرحله  - سانترومرها در آنافاز تخم اصلی

G1

G2

2345

در ارتباط با چرخه زندگی گیاهی تتراپلوئید و  کروموزومی کدام عبارت ها نادرست است؟   . 82

الف) دیواره خارجی هر یک از چهار سلول هاپلوئیدي به هم چسبیده در کیسه گرده آن، داراي منفذ و تزئیناتی است. 

ب) در یکی از سلول هاي تخم حاصل از لقاح مضاعف (لقاح دوتایی)، شش مجموعه هفت کروموزومی وجود دارد. 

ج) لوله گرده از تقسیم سلول رویشی بر روي کالله و گامت هاي نر از تقسیم سلول زایشی در لوله گرده به وجود می آیند. 

د) از میتوز تخم اصلی با سیتوکینز نابرابر، دو سلول به وجود می آید که فقط سلول کوچک تر در تشکیل برگ رویانی نقش دارد.

الف، ب    ج، د   الف، ج   ب، ج  

28

A C

B

E

D

با توجه به شکل مقابل چند مورد از موارد زیر به درستی بیان نشده است؟الف) بخش  در تامین مواد غذایی رویان نقش  . 83

دارد.     

ب) بخش  و  از نظر تعداد کروموزوم ها یکسان است. 

ج) بخش  همانند بخش  از نظر محتواي ژنتیکی عینا همانند والد ماده می باشد. 

د) اندوخته غذایی دانه بعدا در بخش  ذخیره خواهد شد.

D

BD

EA

C

1234

چند مورد از عبارت هاي زیر در مورد پیاز خوراکی درست است؟  . 84

) بعد از رویش دانه، باقی مانده دانه همراه ساقه از خاك خارج می شود. 

) نوعی ساقه تخصص یافته براي تولید مثل غیرجنسی، ویژه شده است. 

) دانه شامل پوسته، رویان و ذخیره غذایی است. 

) در زمان رویش دانه، تقسیم سریع سلول هاي سرالدي به طول ساقه و ریشه می افزاید.

چهار مورد   سه مورد  دو مورد   یک مورد  

1

2

3

4

در ارتباط با روش هاي تکثیر رویشی در  گیاهان، چند گزینه درست است؟   . 85

الف) با رشد جوانۀ روي ساقه زیرزمینی در گیاه زنبق همانند آلبالو، پایه هاي جدید ایجاد می شوند.  

ب) با ایجاد تعدادي ساقه زیرزمینی کوتاه در نرگس همانند الله، خاستگاه گیاهان جدید ایجاد می شود.  

ج) در روش خوابانیدن همانند ساقه رونده، از محل گره، پایه جدید ایجاد می شود.  

د) گیاهان حاصل از یک کال در فن کشت بافت همانند گیاهان حاصل از یک غده سیب زمینی از نظر ژنی یکسان هستند.

چهار مورد  سه مورد  دو مورد  یک مورد 

کدام موارد، عبارت صحیحی را بیان می کند؟   . 86

الف. هنگام قطع جوانه هاي راسی، مقدار سیتوکینین در جوانه هاي جانبی کاهش و مقدار اکسین افزایش می یابد. 

ب. آبسزیک اسید در مواردي می تواند سبب ایجاد پالسمولیز در برخی یاخته ها شود. 

پ. اتیلن در چیرگی راسی گیاه موثر است. 

ت. با چوب پنبه اي شدن تعدادي از یاخته هاي شاخه و سپس فعالیت آنزیم هاي تجزیه کننده، یک الیۀ جدا کننده در قاعدة دمبرگ تولید می شود.

ت، پ الف، ت، پ ب، پ الف ، ب، ت
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چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل نمی کند؟   . 87

« در آزمایشی مشخص شد که عامل خم شدن دانه رست به سمت نور، ماده اي است که در نوك آن وجود دارد. در این آزمایش  .................. » 

الف) نور یک جانبه باعث جابه جایی یک ماده از سمت سایه به سمت مقابل نورمی شود. 

ب) رشد طولی یاخته ها در سمت سایه بیش تر از یاخته هایی است که در سمت رو به نور قرار دارند. 

ج) دانه ُرست به سمتی خم می شود که عامل رشد طولی یاخته ها در سمت مخالف آن تجمع می یابد. 

د) قرار دادن آگار معمولی روي دانه ُرستی که نوك آن قطع شده است از خم شدن آن جلوگیري نمی کند.

1234

گیاه گوجه فرنگی چند ویژگی زیر را داراست؟   . 88

الف) از لحاظ نیاز به نور براي گل دهی جزو گیاهان بی تفاوت است. 

ب) داراي ترکیبات پاداکسنده در یاخته هاي میوة خود می باشد. 

ج) در مغز ساقۀ خود یاخته هاي نرم آکنه اي با دیوارة نخستین ضخیم دارد. 

د) ریزوبیوم هاي تثبیت کنندة نیتروژن دار را در گرهک هاي ریشۀ خود جاي داده است. 

هـ) کالهک نوك ریشۀ آن با ترشح ترکیب گلیکوپروتئینی نفوذ آسان ریشه به درون خاك را باعث می شود. 

و) اتیلن در تبدیل سبزدیسۀ میوة گوجه فرنگی به رنگ دیسه می تواند نقش موثر داشته باشد.

1234

چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟   . 89

«به طورمعمول ممکن ..................» 

هاي مختلف تغییر رنگ می دهد.  الف) است ریشۀ یک گیاه دوساله، حاوي ماده اي باشد که در 

ب) نیست دانۀ یک گیاه یک ساله، حاوي ماده اي باشد که قادر به تخریب یاخته هاي روده انسان باشد. 

ج) است در برگ یک گیاه یک ساله، دیوارة پسین یاخته هاي بافت چسب آکنه اي داراي سیلیس باشد. 

د) نیست در ساقۀ یک گیاه دوساله، یاخته هاي بافت آوندي توانایی تقسیم داشته باشند.

pH

1342

چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟   . 90

«زنبق .................. توت فرنگی، ..................» 

الف) برخالف ـ براي تولیدمثل غیرجنسی، ساقه هاي ویژه اي دارد که به صورت افقی رشد می کنند. 

ب)همانند ـ یک گیاه چندساله است که بن الد آوندساز آن به سمت داخل چوب پسین می سازد. 

ج) برخالف ـ براي تولیدمثل غیرجنسی، ساقه هاي ویژه اي دارد که در زیرخاك رشد می کنند. 

د) همانند ـ یک گیاه چندساله است که بنالد چوب پنبه ساز آن به سمت درون یاخته هاي نرم آکنه اي می سازد.

4321

چند مورد از موارد زیر صحیح است؟   . 91

الف) سالیسیلیک اسید که از تنظیم کننده هاي رشد است، از یاخته هاي آلوده گیاه رها می شود و مرگ یاخته اي را القا می کند. 

ب) تمامی انواع سوختگی ها منجر به بافت مردگی می شوند. 

ج) پیک هاي شیمیایی می توانند باعث مرگ برنامه ریزي شده شوند. 

د) بافت مردگی نوعی مرگ برنامه ریزي شدة یاخته اي است.

1234
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چند مورد جملۀ زیر را به طور نادرست تکمیل می کند؟   . 92

«در هنگام رویش دانه ذرت، .................. » 

الف) یاخته هایی که باعث انتقال نشاسته از آندوسپرم به رویان می شوند از تخم اصلی منشأ گرفته اند. 

ب) الیه گلوتن دار که خارجی ترین الیه آندوسپرم است، به مقدار فراوانی هورمون جیبرلین می سازد. 

ج) جیبرلین سبب تولید و رها شدن آنزیم به آمیالز از یاخته هاي لپه می شود. 

د) الیه گلوتن دار تمام اطراف رویان و آندوسپرم را احاطه می کند. 

هـ) چون لپه پس از جوانه زنی از زیر خاك خارج می شود، رویش روزمینی دارد.

2345

چند عبارت جملۀ مقابل را بطور صحیح تکمیل می کنند؟ «هورمونی که  .................. »   . 93

الف) نسبت باالي اکسین به آن باعث تحریک ریشه زایی می شود به صورت افشانه براي تازه نگه داشتن گل ها و برگ ها استفاده می شود. 

ب) نسبت پایین اکسین به آن باعث ریزش برگ ها می شود، براي زودرس کردن میوه هاي نارس مورد استفاده قرار می گیرد. 

ج) اثر فعال کننده در خفتگی دانه ها و جوانه ها دارد، باعث کاهش حرکت شیره خام و کاهش شدت فتوسنتز می شود. 

د) هنگام رشد دانه سبب رها شدن آنزیم آمیالز می شود، براي تولید میوه هاي بدون دانه و درشت کردن میوه ها به کار می رود.

1234

چند عبارت جملۀ زیر را بطور صحیح تکمیل می کنند؟   . 94

«هورمونی که از نظر تأثیر بر .................. عمل می کند، همانند تنظیم کنندة رشد که باعث  ..................  می شود  .................. » 

الف) جوانه زنی دانه ها مخالف جیبرلین ها ـ تسریع و افزایش رسیدگی میوه ها ـ در هنگام تنش هاي محیطی افزایش می یابد. 

ب) تولید میوه هاي بدون دانه همانند جیبرلین ـ ساقه زایی ـ بعد از قطع جوانه رأسی، مقدارش در جوانه جانبی کاهش می یابد. 

ج) مدت نگهداري برگ ها و میوه ها مخالف اتیلن ـ ریشه زایی ـ رشد جوانه هاي جانبی گیاه را تحت تأثیر قرار می دهد. 

د) افزایش طول ساقه همانند جیبرلین و سیتوکینین ـ ایجاد الیۀ جدا کننده برگ ـ مانع رشد جوانه هاي جانبی می شود.

1234

 

.  چند مورد در ارتباط با شکل مقابل صحیح است؟  95

الف)  حاوي سلول هایی است که هیچ یک از هورمون هاي گیاهی بر روي آن اثر ندارند. 

ب) اکسین اثر مهاري بر بخش  دارد. 

ج) بخش  حاصل رشد زایشی است. 

د) بخش  می تواند یاخته هاي دوکی شکل ایجاد کند.

f

b

c

e

12

34

چند مورد عبارت روبه رو را به درستی تکمیل می کند؟ «محتویات دانۀ غالت  .................. »   . 96

الف) باعث کاهش میزان انرژي سلول ها، در بعضی افراد می شوند.    ب) نوعی اسید شروع کننده فرایند تجزیه آندوسپرم را دارا می باشد. 

ج) آنزیمی مشترك با دستگاه گوارشی انسان را دارا می باشد.             د) داراي هورمونی می باشد که ذخایر آندوسپرم را تجزیه می کند.

1234

چند مورد عبارت روبه رو را به درستی تکمیل می کنند؟ «آبسیزیک اسید می تواند  .................. »   . 97

الف) عملکردي همانند الیه کوتینی داشته باشد.         ب) با اثر بر روي سلول هاي بافت زمینه اي به حفظ آب کمک کند. 

ج) اثري همانند اکسین بر جوانه جانبی داشته باشد.    د) مانع از تجزیه آندوسپرم در غالت شود.

1234
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چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کنند؟   . 98

«هورمونی که  ..................  ، می تواند  .................. » 

الف) کاهش آن در پر شاخ و برگ شدن درختان نقش دارد ـ عملکرد مکمل با اتیلن داشته باشد. 

ب) در ایجاد ساقه نقش دارد ـ بر روي گل گیاه نیز اثر داشته باشد. 

ج) در رویش دانه اثر دارد ـ باعث عدم استحکام در دانه رست شود. 

د) در بستن روزنه نقش دارد ـ مانع رها شدن نوعی آنزیم شود.

1234

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟   . 99

«آزمایش  .................. داروین ها می تواند به این نتیجه منتهی شود که .................. » 

الف)  و  - براي خم شدن ساقه به سمت نور یک جانبه دریافت نور در نوك ساقه ضروري است. 

ب)  و  - عامل رشد و خم شدن ساقه به سوي نور یک جانبه فقط در نوك دانه ُرست ساخته می شود. 

ج)  - این آزمایش یک آزمایش تحکیمی براي اثبات نتایج آزمایش  و  است. 

د)  و  و  – پاسخ گیاه به محرك پایین تر از محل دریافت محرك است.

ج و د  ج   ب   الف  

12

12

312

124

چند مورد، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟   . 100

الیه خارجی ذخیره غذایی دانه غالت  ..................  

الف) حاوي ترکیبی است که در برخی از افراد سبب کاهش سطح جذب مواد می شود. 

ب) بافت هدف هورمونی است که اثر آن بر رشد و نمو تخمدان، می تواند همانند اکسین باشد. 

ج) آنزیمی می سازند که اغلب جانوران توانایی تولید آن را ندارند. 

د) از یاخته هایی ساخته شده که دیواره نخستین نازك و چوبی نشده دارند.

1234

چند مورد جمله زیر را به درستی تکمیل می کند؟   . 101

هورمونی که سبب ایجاد ساقه از توده کال می شود ..................  

الف) همانند اکسین براي درشت کردن میوه ها به کار می رود.    ب) با قطع جوانه راسی، در جوانه هاي جانبی افزایش پیدا می کند. 

ج) برخالف جیبرلین سبب تحریک رشد طولی یاخته نمی شود.    د) همانند اتیلن در جوانه هاي جانبی تولید می شود.

1234

چند مورد جمله زیر را به درستی کامل می کند؟   . 102

«  .................. غلظت هورمون تاثیرگذار بر انعطاف پذیري دیواره سلول و .................. غلظت هورمون  .................. می تواند منجر به  .................. شود.» 

الف) افزایش، کاهش، سیتوکینین، افزایش قدرت جذب فسفر        ب) کاهش، افزایش، سیتوکینین، تحریک ساقه زایی 

ج) افزایش، کاهش، اتیلن، تولید آنزیم تجزیه کننده دیواره سلولی    د) کاهش، افزایش، سیتوکینین، رشد جوانه هاي جانبی 

هـ) افزایش، افزایش، اتیلن، مهار رشد جوانه ها در محل گره ها

2345

چند مورد به درستی عبارت را تکمیل می کنند؟   . 103

«در پی شکسته شدن سد فیزیکی گیاه در برابر دشمن ..................  ممکن است.» 

الف) ترشح ترکیبات به دام انداز براي دشمن                  ب) قطع ارتباط سلول هاي آلوده با بافت سالم 

ج) رسیدن عالئمی به سلول ها براي اجراي مرگ یاخته اي    د) آزادسازي مواد اسیدي از سلول ها

1234
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چند مورد از موارد زیر نادرست است؟   . 104

الف) پاسخ ساقه درحال رشد نسبت به گرانش زمین، مشابه پاسخ آن نسبت به نور یک جانبه است.   

ب) دلیل تاخوردن برگ گیاه حساس، رشد بیشتر سلول هاي قاعده آن می باشد.  

ج) الیه اي که باعث کاهش تبخیر آب از سطح برگ می شود، در جلوگیري از نفوذ عوامل بیماري زا به گیاه نیز نقش دارد.  

د) برخی از هورمون هاي گیاهی می توانند در دفاع از گیاهان در برابر عوامل بیماري زا نقش داشته باشند.

1234

.  چند مورد از نقش هاي تنظیم کننده هاي رشد در گیاهان در زیر آمده است. کدام تنظیم کننده، در تعداد بیشتري از موارد نامبرده نقش دارد؟  105

الف) تولید میوه هاي بدون دانه و درشت کردن میوه ها    ب) تکثیر رویشی گیاهان با استفاده از قلمه  

ج) تحریک ریشه زایی                                                د) ریزش برگ ها  

هـ) خراب شدن میوه ها هنگام ذخیره یا انتقال               و) تجزیه ذخایر رویان غالت  

ز) بسته شدن روزنه ها و حفظ آب گیاه

آبسیزیک اسید  اتیلن جیبرلین اکسین

19

شمارشی گیاهی آقاي کنکور

www.konkur.in

forum.konkur.in



بررسی موارد:  گزینه 2

ب) نادرست، چون یاخته هاي نرم آکنه اي بین دستجات آوندي، به حالت مریستمی بر می گردند و بخشی از کامبیوم آوندساز ساقه را می سازد. (نه کامل) 

پ) نادرست، کامبیوم آوندساز در ریشه و ساقه، هر دو خاستگاه مشابهی دارند چون در هر دو، یاخته هاي سرالدي (مریستمی) باعث ایجادش می شوند. 

اما جمله هاي (الف) و (ت) کامًال درست هستند. 

1

همۀ موارد صحیح هستند.   گزینه 4

یاختهمیان

یاختهمیان یاختهغشای

اییاختهدیوارة

{
 

2

فقط مورد (ج) را می توان گفت. در فرآیند چوبی شدن، رسوب لیگنین در سطح داخلی دیوارة پسین انجام می شود.  گزینه 4

بررسی سایر گزینه ها: 

- مورد (الف) را نمی توان گفت زیرا همیشه با چوبی شدن دیوارة یک سلول، سلول نمی میرد بلکه در اغلب موارد این اتفاق می افتد.

- مورد (ب) را نمی توان گفت، زیرا ممکن است دیوارة سلولی چوبی شود و سلول زنده بماند. 

- مورد (د) را نمی توان گفت زیرا: در فرآیند چوبی شدن، رسوب لیگنین در سطح داخلی دیوارة پسین انجام می شود در نتیجه هر سلولی که دیوارة چوبی دارد، قطعاً دیوارة پسین نیز دارد. 

3

همۀ موارد داده شده صحیح هستند.  گزینه 1

بررسی موارد: 

- مورد (الف): در سلول گیاهی که الن وجود دارد، قطر دیواره غیر یکنواخت است و محل هاي شکلگیري الن در مقایسه با سایر قسمت ها نازك تر است. 

- مورد (ب): در مناطق الن، معموًال دیوارة پسین تشکیل نمی شود. البته گاهی هم دیوارة نخستین تشکیل نمی شود و در محل الن فقط تیغۀ میانی وجود دارد. 

- مورد (ج): پالسمودسم ها در الن ها فراوان ترند. (نه این که در قسمت هاي دیگر وجود نداشته باشد.) 

- مورد (د): الن می تواند حتی در سلول هایی به وجود آید که داراي دیوارة دومین ضخیم چوبی شده نیز هستند. (مانند سلول هاي بافت اسکلرانشیم) 

4

مورد (ب) ، (د) و (و) نادرست هستند.  گزینه 3

بررسی موارد: 

مورد الف) فشار الزم براي توقف کامل اسمز، فشار اسمزي نام دارد که عامل پیش برندة اسمز است. 

(پس جمله صحیح است) 

مورد ب) تورژسانس سلول هاي بافت هاي گیاهی، باعث می شود که اندام هاي غیر چوبی گیاه مثل برگ و گیاهان علفی، استوار باقی بمانند. (پس جمله نادرست است) 

مورد ج) در تورژسانس، حجم واکوئول افزایش یافته و باعث می شود پروتوپالست به دیواره بچسبد و به آن فشار آورد. پس جمله صحیح است. 

مورد د) پالسمولیز طوالنی مدت باعث مرگ سلول گیاهی می شود. 

مورد و) فقط پالسمولیز باعث تغییر اندازه و وزن بافت گیاهی نمی شود، بلکه در تورژسانس هم این اتفاق می افتد، پس جمله نادرست است. 

مورد هـ) جمله واضح و صحیح می باشد. 

5

فقط موارد (ب) و (د) صحیح هستند.  گزینه 1

بررسی موارد: 

مورد الف ) جمله نادرست است زیرا: چوبی شدن دیواره سبب مرگ سلول و عدم هومئوستازي می شود. 

مورد ب ) صحیح است. کوتینی شدن و چوب پنبه اي شدن (ترکیبات لیپیدي – آبگریز) از ورود عوامل بیماري زا و از دست دادن آب در گیاه جلوگیري می کند. 

مورد ج ) پکتین و موسین توانایی جذب آب دارند، اّما پکتین نوعی پلی ساکارید است نه گلیکوپروتئین. 

مورد د ) الیۀ محدودکنندة رشد سلول الیۀ پسین نام دارد که نزدیک ترین بخش به پروتوپالست است و روي تیغۀ میانی و دیوارة نخستین قرار می گیرد، پس در داخلی ترین قسمت دیوارة سلولی

قرار دارد. 

مورد و ) ساقۀ یک گیاه دولپه اي مسن چوبی شده که واکوئول در استوار ماندن بخش هاي چوبی گیاه تأثیري ندارد. 

مورد هـ ) گلوتن ذخیره شده در واکوئول گیاه گندم توسط رویان مصرف می شود نه تولید.

6
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همۀ موارد صحیح است.  گزینه 1

بررسی موارد: 

الف ) هنگام رویش بذر گیاه گندم و جو، رویان از گلوتن ذخیره شده در واکوئول سلول براي رشد و نمو خود استفاده می کند پس ذخیرة گلوتن کم می شود. 

ب ) در فضاي داخلی پالسمودسم صرفاً غشاي پالسمایی و سیتوپالسم وجود دارد. 

ج ) با توجه به شکل و متن کتاب جملۀ داده شده صحیح است. 

د ) الزاماً در دیوارة پسین، لیگنین رسوب نمی کند. 

7

هیچکدام از موارد داده شده، صحیح نمی باشند.  گزینه 1

*  بررسی موارد: 

الف ) رشد به معناي افزایش تعداد یا حجم سلول هاست به شرطی که غیرقابل بازگشت باشد. در تورژسانس افزایش حجم سلول قابل بازگشت است. پس تورژسانس رشد محسوب نمی شود. 

ب ) پکتین پس از جذب آب متورم و ژله اي می شود نه کیتین. 

ج ) پروتوپالست معادل یک سلول جانوري است. 

د ) الن محلی است که دیوارة سلولی در آنجا نازك مانده نه این که تشکیل نشده باشد. 

8

*  بررسی موارد:  گزینه 1

الف ) میوة نارس بعضی گیاهان مثل گوجه فرنگی سبز می باشد یعنی مقدار کلروپالست آنها زیاد است. 

طی فرآیند رسیدن میوه مقدار کلروفیل درون پالست ها کاهش یافته و مقدار کاروتنوئیدها زیاد می شود. یعنی کلروپالست به کروموپالست تبدیل می شود. 

ب ) در ساختار دیوارة نخستین رشته هاي سلولزي، پروتئین ها و انواعی از پلی ساکاریدهاي غیررشته اي وجود دارد. از تجزیۀ پروتئین ها، آمینواسیدها حاصل می شود. 

ج ) در گیاهانی که میوة رسیدة آنها نرم تر است، تغییر ساختار شیمیایی دیوارة سلولی از نوع ژله اي شدن است. گوجه فرنگی نیز هنگام رسیدن نرم می شود. 

د ) مواد رنگی موجود در واکوئول و کروموپالست ها، خاصیت آنتی اکسیدانی داشته و از سرطان جلوگیري می کند. آسیب به  موجب سرطان می شود. اّما مواد رنگی موجود در این اندامک ها

با خاصیت آنتی اکسیدانی خود، رادیکال هاي آزاد را از بین برده و اجازه نمی دهند که رادیکال هاي آزاد به  آسیب برسانند.

9

DNA

DNA

موارد ب و د نادرست هستند.  گزینه 2

*  بررسی موارد: 

الف ) میوة نارس گوجه فرنگی داراي مقدار کلروفیل زیادي است و به رنگ سبز دیده می شود. 

گیاهان با استفاده از کلروفیل می توانند فتوسنتز انجام دهند. در فتوسنتز نیز تبدیل مادة معدنی به مادة آلی (یا همان تبدیل کربن معدنی به کربن آلی) را داریم. 

ب ) نشاسته نیز می تواند در پالست ذخیره شود که به آن آمیلوپالست گفته می شود. 

ج ) گیاهان سبز به کمک کلروپالست هاي خود نور خورشید را جذب کرده و با استفاده از انرژي آن، مواد غذایی موردنیاز خود، مثل گلوکز را تولید کنند. 

د ) این اتفاق دربارة همۀ گیاهان نمی افتد گیاهان همیشه سبز مثل کاج از این قاعده مستثنی هستند. پس این موضوع دربارة گیاهان برگ ریز صدق می کند. 

10

همۀ موارد داده شده نادرست است.  گزینه 1

بررسی موارد: 

الف ) سلول هاي کالنشیمی اصًال دیوارة پسین ندارند که بخواهد چوبی بشود یا نشود. 

ب ) همۀ سلول هاي اسکلرانشیمی دیوارة پسین دارند نه بعضی از آنها. 

ج ) اسکرانشیم ها سلول هاي سیستم بافت زمینه اي هستند که داراي دیوارة پسین چوبی شده می باشند. 

د ) سلول هاي کالنشیم معموًال در زیر پوست وجود دارند. این سلول ها داراي دیوارة نخستین ضخیم هستند. و اصًال دیوارة پسین ندارند. 

و ) چوبی شدن دیواره اغلب باعث مرگ پروتوپالست می شود. پس نمی توان گفت این سلول حتماً فاقد کانال هاي سیتوپالسمی در منافذ خود است.

11

*  بررسی موارد: (موارد (الف و د) نادرست هستند.)  گزینه 2

الف ) با این که در پالسمولیز اندازة پروتوپالست از حالت عادي کوچکتر می شود، اّما اندازة کلی سلول به دلیل وجود دیوارة سلولی تغییري نمی کند. (مورد الف نادرست است) 

ب ) پروتوپالست هویج، شامل غشا، سیتوپالسم و هسته (در صورت وجود) است و در ساختار خود الن ندارد. الن مربوط به دیوارة سلولی گیاهان است که در بخش خارجی پروتوپالست دیده

می شود. همان طور که می دانید دیوارة سلولی گیاه از جنس سلولز است و اطراف پروتوپالست را فرا می گیرد. (مورد ب صحیح است.) 

ج ) همۀ سلول هاي گیاهی از جمله سلول هاي روپوستی و مریستمی توانایی تولید مادة لیپیدي دارند. 

(مواد لیپیدي سازندة غشا). همۀ سلول هاي گیاهی می توانند فسفولیپید بسازند و از آن براي ساخت غشاي پالسمایی استفاده کنند. (هر چند که می دانید سلول هاي روپوستی در ساقه و برگ مواد

لیپیدي دیگر هم تولید می کنند که همان مواد سازندة پوستک است!) هر دو سلول روپوستی و مریستمی زنده هستند و پروتوپالست فعال دارند. (مورد ج صحیح است.) 

د ) الزاماً همۀ سلول هاي گیاهی دیوارة پسین ندارند. (مورد د نادرست است.) 

12

موارد الف و ب صحیح هستند.  گزینه 3

*  بررسی موارد: 

مورد الف ) دیوارة سلولی (به جز دیوارة پسین) همگام با رشد سلول رشد می کند و تغییر اندازه می دهد. 

مورد ب ) دیوارة نخستین داراي رشته هاي سلولزي در زمینه اي از پروتئین و چند نوع پلی ساکارید است. همان طور که می دانید پروتوپالست دیوارة نخستین را می سازد. پس براي ساخته شدن

دیوارة نخستین، تولید کربوهیدرات ها (پلی ساکاریدها) در پروتوپالست افزایش می یابد. 

مورد ج ) مریستم نوك ساقه توسط برگ هاي بسیار جوان محافظت می شود. سلول هاي برگ هاي بسیار جوان زنده هستند و پروتوپالست فعال دارند. 

مورد د ) سلول هاي همراه هم در نهاندانگان در ترابري شیرة پرورده به آوند آبکش کمک می کنند و اندامک دارند.

13
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گزینه 1

گره

پوششیبافتسامانة

ساقه
آوندیبافتسامانة

ایزمینهبافتسامانة

برگ

ساقه

ریشه
پوششیبافت
ایزمینهبافت

آوندیبافت

کشندهتار

مربوط به گزیه (الف - هـ) مربوط به گزینه ( ب - د ) 
موارد ب و هـ درست. 

الف) روي سلول هاي نگهبان روزنه، پوستک نداریم. 

ب) دسته جات آوندي به همۀ اندام هاي گیاه وارد می شوند. 

ج) هر سه بخش سازندة گیاه (پوششی، زمینه اي و آوندي)، در همه جاي آن یافت می شود. 

د) بالفاصله بعد از ورود ریشه به داخل خاك، انشعابات از آن جدا می شود. 

هـ) پایین ترین یاخته هاي روپوستی، نگهبانان روزنه اند.

14

گزینه 3

 شامل تمام قسمت هاي گیاه می شود. 

) این ویژگی فقط در ریشه است.  گزینۀ 

) برگ می تواند روپوست نازك داشته باشد.  گزینۀ 

 ( ) در دو انتهاي گیاه، فاصلۀ اندام ها کم می شود.(طبق  فصل  گزینۀ 

) در ریشه در دورترین حالت نسبت به روپوست است.  گزینۀ 

15

1

2

3196

4

عبارات الف، ب و د درست اند.  گزینه 4

الف) کالهک ها همانند تارهاي کشنده داراي منشا سامانۀ پوششی هستند. 

ب) سرالدهاي نخستین فقط از سلول هاي مریستی ساخته شده اند. 

ج) سرالد میان گرهی در فاصلۀ بین دو گره قرار دارد نه در خود گره ها. 

د) کالهک هم جهت با ریشه رشد می کند. 

16

گزینه 1 موارد ج و د درست هستند.

ج) آوند چوب و آبکش در دو انتهاي مسیر بارگیري و بار برداري تبادل آب دارند. 

د) در اطراف آوند چوبی، پارانشیم و فیبر وجود دارد. 

بررسی سایر موارد: 

17
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الف) آوند چوب با قطر زیاد در ساقه نیز مشاهده می شود. 

ب) در بافت آوند چوب یاختۀ زنده وجود دارد ولی خود آوندهاي چوبی مرده اند. 

موارد (ب)، (ج) و (د) عبارت را به درستی کامل می کنند.  گزینه 4

بررسی موارد: 

الف) شیرة پرورده عالوه بر مواد آلی مانند گلوکز داراي آب نیز می باشد. بنابراین شیرة پرورده که توسط آوندهاي آبکش جابه جا می شود، در حمل مواد آلی و معدنی در گیاه نقش دارد. 

ب) یاخته هاي مردة آوند چوب فاقد پروتوپالست، میان یاخته و پالسمودسم می باشند، بنابراین مانعی براي کند شدن حرکت مواد در آوند چوب وجود ندارد. 

ج) شیرة پرورده از یاخته هاي آبکشی عبور می کند که دیوارة عرضی دارد، اما به صورت صفحۀ آبکش است. 

د) یاخته هاي آوند چوب مرده هستند، بنابران فاقد پروتوپالست، میان یاخته و پالسمودسم می باشند. 

18

عبارت هاي «الف»، «ج» و «د» صحیح هستند. ایراد عبارت «ب» این است که پلی ساکاریدهاي دیوارة نخستین، غیررشته اي نیز هستند. گزینه 2 19

در این سؤال به عبارت (در حال!) و فعل (است!) توجه ویژه داشته باشید. به این معنی که یاختۀ مورد نظر کامًال تورژسانس و یا پالسمولیز نیافته است؛ بلکه در حال وقوع این امر است. گزینه 4

یعنی وضعیت فشار اسمزي مدنظر است نه نحوة تغییر فشار اسمزي و یا تمایل آن! 

عبارت هاي «الف» و «د»: وقتی یاخته در حال تورژسانس است، فشار اسمزي درون یاخته نسبت به بیرون آن بیش تر است و تمایل دارد با جذب آب، حجم کریچه را افزایش و فاصلۀ غشاي کریچه با

دیوارة یاخته اي و فشار اسمزي را کاهش دهد. عبارت هاي «ب» و «ج»: وقتی یاخته در حال پالسمولیز است، فشار اسمزي درون یاخته از بیرون آن کمتر است و تمایل دارد با خروج آب، حجم

کریچه را کاهش و فاصلۀ غشاي کریچه با دیوارة یاخته اي و فشار اسمزي را افزایش دهد.

20

عبارت داده شده نادرست است چون در آمیلوپالست نشاسته ذخیره می شود نه کاروتن! حال باید عبارت هاي درست را تعیین کنیم. عبارت «الف»: در بعضی گیاهان این چنین است. گزینه 3

عبارت «ب»: اگر میوة گوجه فرنگی رسیده باشد چنین است. عبارت هاي «ج» و «د»: درست هستند.

21

، به ترتیب دو لپه و تک لپه هستند. در برش عرضی ریشۀ هر دو نوع گیاه، بخشی به نام پوست و استوانۀ آوندي دیده می شود. در برش عرضی ساقۀ گیاه دو لپه گیاه شمارة  و  گزینه 4 2212

برخالف گیاه تک لپه، بخشی به نام پوست قابل مشاهده است، اما در برش عرضی ساقۀ هیچ کدام از آن ها، استوانۀ آوندي کامل دیده نمی شود.

بررسی گزینه ها:  گزینه 2

الف) نادرست. یاخته هاي آوند آبکش هسته ندارند و تقسیم ناپذیر هستند. یاخته هاي اسکلرانشیم به علت وجود دیوارة پسین ضخیم تقسیم ناپذیر هستند. 

ب) نادرست. دیوارة عرضی بین یاخته هاي آوند آبکش وجود دارد ولی تعداد زیادي سوراخ دارد. 

ج) درست. تأمین انرژي یاخته هاي آوند آبکش با یاخته هاي همراه است. یاخته هاي همراه براي تأمین این مقدار از انرژي تعداد زیادي میتوکندري دارند. 

د) درست. ارتباط بین یاخته هاي گیاهی به طور کلی، از طریق منافذ موجود در الن ها است. 

23

اصًال دوست داشتم این تستو اینجا بیارم! کامًال هم مربوط به مبحث گیاهیه ...  گزینه 2

بررسی گزینه ها: 

الف) نادرست. بدن حشرات یون هاي پتاسیم و کلر را از همولنف به لوله هایی ترشح می کند. 

ب) درست. حشرات فاقد کلیه بوده و قلب آن ها منافذ دریچه دار دارد. 

ج) نادرست. حشرات تنفس نایدیسی دارند. 

د) درست. غذاي ملخ که نوعی حشره است، قبل از ورود به معده تا حد زیادي گوارش یافته است. 

24

موارد ب و ج درست هستند. کامبیوم آوندساز و چوب پسین در زیر پوست قرار دارند (غلط بودن الف و د) گزینه 2 25

گزینه 3

تنها مورد (ب) به نادرستی بیان شده است.

 براساس شکل کتاب درسی، وسیع ترین بخش تنۀ درختی ده ساله، بخشی است که در آن آوندهاي چوبی قرار دارند.  

}}

آبکش پسین پسین  چوب

پوست درخت

بررسی موارد:

مورد الف) عدسک مربوط به بخش پیراپوست است؛ بنابراین، وسیع ترین بخش تنۀ درختی ده ساله، فاقد عدسک است. (تأیید گزینه)

مورد ب)  آوند چوبی داراي توانایی هدایت شیرة خام است. (رد گزینه)

مورد ج) بن الدهاي آوندساز و چوب پنبه ساز، هیچ یک در این بخش قرار ندارند. (تأیید گزینه)

مورد د) این بخش فاقد هرگونه یاخته با دیوارة چوب پنبه اي است. (تأیید گزینه)

26

بررسی موارد:  گزینه 3

مورد «الف»: تیغۀ میانی از پلی ساکارید پکتین ساخته شده است نه لیگنین. 

مورد «ب»: این ویژگی مربوط به دیوارة نخستین است نه تیغۀ میانی. 

مورد «ج»: در تقسیم یاختۀ گیاهی بعد از تقسیم هسته، الیه اي به نام تیغۀ میانی ایجاد می شود. 

مورد «د»: تیغه میانی اولین الیه از الیه هاي دیوارة سلولی گیاهان است که به وجود می آید؛ بنابراین از نظر سن و زمان تشکیل از بقیه مسن تر است. 

مورد «هـ»: این ویژگی مربوط به دیوارة پسین است نه تیغۀ میانی. 

نتیجه: گزینه هاي «الف، ب، هـ» نمی توانند مربوط به تیغه هاي میانی باشند. (مورد «ج» و «د» مربوط به تیغۀ میانی)  

دیواره نخستین
تیغه میانی

دیواره نخستین

غشای یاخته
دیواره پسین
دیواره نخستین
تیغه میانی
دیواره نخستین
دیواره پسین
غشای یاخته

دیواره پسین

دیواره پسین

میانیاخته

میانیاخته

27

بررسی موارد:  گزینه 4

مورد «الف»: کالنشیم بافت استحکامی است، اما دیوارة پسین ندارد. 

مورد «ب»: کالنشیم فاقد توانایی تولید لیگنین است. رایج ترین بافت در سامانۀ افت زمینه اي، پارانشیمی است که آن هم لیگنین نمی سازد. 

مورد «ج»: بافتی که در تولید طناب و پارچه استفاده می شود، نوعی بافت استحکامی، به نام فیبر است که لیگنین توسط پروتوپالست این یاخته ها ساخته می شود و یاخته بعد از آن، اغلب می میرد، اما

28
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کالنشیم نوعی بافت استحکامی است که پروتوپالست زنده دارد و دیواره پسین نمی سازد. 

مورد «د»: بافتی که معموًال در زیر پوست قرار می گیرد کالنشیم است که بافتی استحکامی با دیوارة نخستین ضخیم است. 

بررسی موارد:  گزینه 2

مورد «الف»: دیوارة آوند آبکشی نخستین و سلولزي است، اما در آوند چوبی دیوارة پسین چوبی شده نیز وجود دارد. 

مورد «ب»: در نهاندانگان، یاخته هاي همراه وجود دارند و به حرکت شیرة پرورده کمک می کنند. 

مورد «ج»: با توجه به شکل اسکلرئید، چون دیوارة خیلی ضخیم دارد، طول پالسمودسم بیشتر است. 

مورد «د»: در بافت زمینه اي فیبر وجود دارد که در اطراف آوندها نیز دیده می شود و البته در بافت مغز وسط ریشه یا ساقه نرم آکنه (پارانشیم) وجود دارد. (مطابق شکل زیر) 

        

29

بررسی موارد:  گزینه 4

مورد «الف» نادرست: سلول هاي بافت کالنشیم، دیوارة پسین ندارند. 

مورد «ب» نادرست: در عناصر آوندي دیواره عرضی از بین رفته و لولۀ پیوسته اي تشکیل شده است. 

مورد «ج» نادرست: در اسکلرانشیم دیواره چوبی شده ــ ولی کالنشیم ضمن ایجاد استحکام سبب انعطاف پذیري اندام می شود. 

مورد «د» نادرست: بافت کالنشیم دیوارة نخستین ضخیم دارد. 

30

بررسی موارد:  گزینه 2

مورد «الف» نادرست: ساقۀ گیاه دو لپه اي داراي پوست و استوانۀ آوندي است، ساقۀ گیاهان تک لپه اي بدون پوست و استوانۀ آوندي می باشد. 

مورد «ب» نادرست: سامانۀ بافت پوششی در اندام هاي هوایی «جوان» گیاه روپوست است که قادر به تولید پوستک است و روپوست ریشه قادر به تولید پوستک نمی باشد و در اندام هاي مسن گیاه،

پیراپوست (پریدرم) که مرده است وجود دارد. بر روي پیراپوست پوستک وجود ندارد. 

مورد «ج» درست: ضخامت الیه هاي چوب پسین بیشتر از الیه هاي آوند آبکش پسین است و ضمناَ کامبیوم آوندساز بین آخرین چوب پسین و آخرین آبکش پسین واقع شده است. سایر

ساختارهاي پسین به ترتیب قدمت، از این الیه ها دور می شوند. 

بنابراین فاصلۀ چوب پسین سال پنجم از کامبیوم آوندساز بیشتر از فاصلۀ آبکش پسین سال پنجم تا کامبیوم آوندساز خواهد بود. 

مورد «د» درست: در ساقه دولپه اي ها همانند ریشۀ تک لپه اي ها، دسته هاي آوندي روي یک حلقه قرار دارند. (مطابق شکل هاي زیر) 

     

31

بررسی موارد:  گزینه 3

مورد «الف»:مغز در ریشه تک لپه اي و ساقۀ دولپه اي وجود دارد. 

مورد «ب»: دستجات آوندي در ساقۀ تک لپه اي ها نظم معینی ندارند و به صورت پراکنده قرار می گیرند. 

مورد «ج»: هم در تک لپه اي ها و هم در دولپه اي، در ریشۀ آوندهاي آبکش در فواصل آوندهاي چوبی و در کنار آن ها قرار دارند ولی در ساقه چوب به سمت مرکز و آبکش بر روي چوب به سمت

پوست قرار دارند. 

مورد «د»: در دولپه اي ها هم ضخامت پوست ریشه و هم ضخامت پوست ساقه بیشتر از سامانه هاي مشابه آن ها در تک لپه اي هاست. (مطابق شکل هاي زیر)

32
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مورد«الف» نادرست: سلول هاي کالنشیمی (چسب آکنه اي) دیوارة پسین ندارند، اما دیوارة نخستین آن ها ضخیم است، پس ضمن ایجاد استحکام، سبب انعطاف پذیري اندام می شوند. گزینه 3

این یاخته ها معموًال در زیر رو پوست قرار دارند و مانع رشد اندام  گیاهی، نمی شوند. 

مورد «ب» نادرست: در ساقۀ گیاهان چوبی، کامبیوم آوند ساز به سمت درون ساقه، چوب پسین و به سمت بیرون ساقه، آبکش پسین را تولید می کند و چوب و آبکش سال آخر نزدیک به کامبیوم

ولی چوب و آبکش سال هاي اول دورتر از کامبیوم قرار می گیرند. 

پس چوب سال اول نسبت به آبکش سال چهارم، دورتر از کامبیوم قرار می گیرد. 

مورد «ج» درست: هر سلول زنده قادر به سنتز مواد لیپیدي درون سلول می باشد. الزم است بدانید که سلول هاي روپوستی عالوه بر تولید فسفولیپیدها جهت توسعه غشاي خود، می توانند مواد لیپیدي

سازندة پوستک را نیز سنتز کرده و پس از عبوردادن از دیوارة سلولی خود، در سطح برگ یا ساقه الیۀ پوستک (مولکولی و غیرسلولی) را تشکیل دهند. (مطابق شکل هاي زیر) 

مورد «د» نادرست: این رویداد در بعضی از گیاهان اتفاق می افتد (نه بسیاري)؛ در این صورت مقدار کاروتنوئیدها افزایش می یابد. 

                 

33

بررسی موارد:  گزینه 1

مورد «الف» درست: 

مریستم در گیاهان دولپه اي چوبی: 

 

 

نرم آکنه یا پارانشیم را هر نوع مریستمی می سازد. 

مورد «ب» نادرست: چسب آکنه (کالنشیم) فقط در ساختار نخستین مشاهده می شود و منشأ آن مریستم نخستین می باشد. 

مورد «ج» نادرست: مریستم پسین آوندساز فقط آبکشی پسین و چوب پسین را می سازد، سامانۀ بافت پوششی نیستند. 

مورد «د» نادرست: مریستم پسین چوب پنبه ساز قادر به ساخت بافت آوندي نیستند.  

مورد «هـ» نادرست: ریشه با قطر بسیار در نهاندانگان دو لپه اي مربوط به مریستم پسین است. مریستم نخستین سازندة آن نیست. 

34

∗

هم بافت زمینه ای را می سازند

و هم بافت آبکش را که

دارای پارانشیم (نرم آکنه)اند.

⎫

⎭

⎬

⎪⎪⎪⎪⎪⎪

⎪⎪⎪⎪⎪⎪

 مریستم

نخستین ریشه

مریستم

نخستین ساقه

⎫

⎭

⎬

⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪

⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪

مریستم نخستین

∗

بافت آبکشی را می سازد

در آن پارانشیم وجود دارد.

به سمت داخل پارانشیم (نرم

آکنه) را می سازد.

⎫

⎭

⎬

⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪

⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪

کامبیوم

آوندساز

کامبیوم

چوب پنبه ساز

⎫

⎭

⎬

⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪

⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪

مریستم پسین
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عبارت الف نادرست است.  گزینه 1

الف) فرآیند تشکیل گیاخاك از تجزیۀ باقیماندة جانداران است در حالی که مقدار قابل توجهی از نیتروژن تثبیت شده طی دفع از باکتري ها آزاد می شود و نه بعد از مرگ آن ها. 

بررسی سایر گزینه ها: 

ب) کمبود این عناصر باعث کاهش رشد گیاه می  شود. 

ج) چون این کودها داراي باکتري اند، پس شکل رایج نیتروژن مورد استفادة گیاهان (  و  ) در این کود مشاهده می شود. 

د)   و بخشی از   طی فرآیند تثبیت نیتروژن ایجاد نمی شوند. 

35

NO−

3
NH +

4

NO−

3
NH +

4

مورد الف و ب نادرست اند.  گزینه 1

الف) این جانداران آبزي هستند و در آب زندگی می کنند نه خاك. 

ب) چون انواع جاندارانی که نیتروژن خاك را تولید می کنند، زیاد است، پس حذف یکی از آن ها باعث کاهش شدید نیتروژن خاك نمی شود. 

بررسی سایر موارد: 

ج) زیاد بودن کودهاي شیمیایی و انحالل بیش از حد بعضی مواد خاك می تواند، باعث آسیب بافت خاك می شود. 

د) ریشۀ همۀ گیاهان ترکیباتی تولید می کند که خاصیت اسیدي دارد. 

36

مورد الف، ب و د صحیح است.  گزینه 3

مورد (د): با افزایش شکار در توبره واش، میزان نیتروژن مورد نیاز گیاه افزایش می یابد به همین دلیل امکان ساخت پروتئین در این جاندار افزایش می یابد. 

مورد ج نادرست است زیرا گیاه حشره خوار رابطۀ همزیستی با قارچ ها و باکتري ها برقرار نمی کند.

37

مورد الف و ب صحیح هستند.  گزینه 3

الف) باکتري هاي تثبیت کنندة نیتروژن به صورت آزادزي یا همزیست با گیاهان زندگی می کنند. 

باکتري هاي فاقد بافت و اندام حرکتی هستند (تک سلولی می باشند)

بررسی سایر موارد: 

ج) باکتري هاي همزیست با آزوال و لوبیا به ترتیب سیانوباکتري و ریزوبیوم هستند؛ سیانوباکتري ها برخالف ریزوبیوم ها توانایی فتوسنتز و تثبیت  جو را دارند. 

د) باکتري ها داراي ساختارهاي درون سلولی (مثل ریبوزوم هاي کوچک) و فاقد اندامک (مثل شبکۀ آندوپالسمی) می باشند. 

هـ) سیانوباکتري ها عالوه بر توانایی فتوسنتز (تثبیت  جو) توانایی تولید یون  را نیز دارند (تثبیت  جو) 

38

CO2

CO2NH +

4
N2

موارد الف و ج نادرست است.   گزینه 2

الف) ریزوبیوم ها توانایی تثبیت نیتروژن را دارند؛ یعنی می توانند  جو را به  تبدیل کنند. 

ج) قارچ ها مواد آلی مورد نیاز خود را از طریق گیاهان تأمین می کنند. 

بررسی سایر موارد: 

ب) گیاهان انگل براي بهره گیري از شیرة خام و پروردة گیاه، اندام هاي مکندة خود را وارد بافت آوندي می کنند. 

د) گیاه سس فاقد ریشه می باشد بنابراین برخالف میزبان خود نمی تواند مستقیماً مواد معدنی خاك را جذب کند. 

هـ) سیانوباکتري ها در ساقه، شاخه و دمبرگ این گیاه قرار دارند (یعنی اندام هاي هوایی)

39

N2NH +

4

موارد ب و د صحیح نمی باشند.  گزینه 3

- مورد ب) نادرست، محل اصلی جذب مونومرهاي غذایی در ملخ، معده است نه روده. در روده جذب آب و یون ها صورت می گیرد. 

- مورد د) نادرست، اغلب ریشه ها چون سبز نیستند، قابلیت فتوسنتز نیز ندارند. بنابراین سلول هایی که داراي سبز دیسه باشند در محل اغلب ریشه ها دیده نمی شود ولی حواسمان باشد سس به

طور کلی فاقد ریشه است! 

بررسی سایر گزینه ها: 

- مورد الف) درست، کرم کدو به صورت انگل در دستگاه گوارش سایر جانداران زندگی کند. 

- مورد ج) درست، پیکر رشته اي و بسیار ظریف قارچ در مقایسه با ریشۀ گیاه با سطح بیشتري از خاك در تماس است و می تواند مواد معدنی بیشتري را جذب کند. 

40

همۀ موارد صحیح هستند.  گزینه 4

بررسی موارد: 

- مورد الف، قارچ ریشه اي نوعی رابطۀ همزیستی است. در این رابطه قارچ مواد معدنی به خصوص فسفر را براي گیاه تأمین می کند، جذب مواد غذایی نیزبه جهت تأمین نیازها حفظ پایداري محیط

داخلی (هم ایستایی) است. 

- مورد ب، در قارچ ریشه اي، قارچ مواد معدنی مورد نیاز گیاه را برایش تأمین می کند، گیاه نیز مواد آلی مورد نیاز قارچ را از طریق سلول هاي ریشه که فاقد سبزینه هستند، به رشته هاي قارچ منتقل

می کند. 

- مورد ج، در ساختار  ، فسفات نیز وجود دارد. قارچ ریشه اي در تأمین نیازهاي گیاه مخصوصاً فسفر کمک زیادي می کند، پس می توان گفت با برقراري این همیاري، توانایی تولید 

نیز در گیاه افزایش می یابد. 

مورد د، زیرا رشته هاي ظریف پیکر قارچ براي ارتباط با گیاه وارد سامانۀ بافت آوندي ریشۀ گیاه می شوند تا بتوانند مواد معدنی را به گیاه برسانند و مواد آلی مورد نیاز خود را از آن بگیرند. 

41

ATPATP

فقط مورد ج نادرست است.  گزینه 3

منظور کودهاي آلی و زیستی است. اما فقط کودهاي زیستی با کودهاي شیمیایی به خاك تزریق می شوند. کودهاي آلی به تنهایی وارد خاك می شوند.

42
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بررسی سایر موارد: 

الف) منظور گزینه کودهاي شیمیایی است. همانند بخش غیرآلی خاك، جاندار زنده ندارند.  

ب) در هوازدگی مواد معدنی تولید می شود. نیتروژن و فسفر نیز جزء مواد معدنی می باشند که بیشتر از خاك جذب می شوند. 

د) یعنی رشد گیاهانی که توانایی جمع کردن مواد ایجادکنندة مسمومیت را دارند، در محلول هاي مغذي مشاهده می شود.

هـ) منظور کودهاي آلی است. این کودها می توانند گیاهان را به عوامل بیماري زا آلوده کنند. 

موارد (ب) به نادرستی بیان شده است.  گزینه 1

بررسی موارد: 

الف) به انتشار آب از غشایی با تراوایی نسبی اسمز میگویند که ممکن است از طریق کانالهاي آبدوست انجام شود. 

ب) افزایش غلظت مواد محلول در واکوئول سبب افزایش فشار اسمزي محتویات واکوئول شده در نتیجه آب به روش اسمز وارد واکوئول شده و واکوئول متورم می شود و فاصلۀ بین غشا و دیوارة

سلول کم می شود. 

ج) سلول هاي فتوسنتز کنندة روپوستی، همان سلول هاي نگهبان هستند، وقتی مقدار آب در محیط بیشتر از مقدار آن در سلول باشد، واکوئول ها حجیم و پر آب شده و سبب می شوند که

پروتوپالست به دیواره بچسبد و به آن فشار آورد. دیوارة سلول در برابر این فشار تا حدي کشیده می شود اّما پاره نمی شود. سلول در این وضعیت در حالت تورژسانس است هنگام تورژسانس

سلول هاي نگهبان روزنه، دیوارة شکمی به علّت ضخامت بیشتر نسبت به دیوارة پشتی کمتر منبسط می شود و روزنه هاي روپوستی باز شده و میزان تعرق افزایش می یابد. 

د) هنگامی که فشار اسمزي سلول هاي گیاهی افزایش می یابد، آب به روش اسمز از غشاي پروتوپالست گذشته و به کریچه جریان می یابد. 

43

فقط مورد د نادرست  است.  گزینه 1

بررسی موارد: 

الف) درست، حباب ها در این دستگاه به سمت باال حرکت می کنند. در حالیکه تارهاي کشنده، از باال به پایین کوتاه می شوند. 

ب) درست، می توان رشد همۀ انواع گیاهان از جمله نوعی سرخسی که مواد سمی را در خود ذخیره می کند در مواد مغذي مشاهده کرد. 

ج) درست، منظور از این کودها کودهاي زیستی (بیولوژیک) است که معایب سایر کودها را ندارند. 

د) نادرست. تمام انواع کودها با آب باران شسته می شوند ولی تنها کودهاي معدنی هستند که تنها از مواد معدنی تشکیل شده اند. 

44

موارد (الف) و (ه) درست می باشد.  گزینه 3

منظور سؤال عنصر فسفر است، این عنصر در سنتز نوکلئوتیدها و ساختار  یافت می شود. 

بررسی  سایر موارد: 

ب) آلومینیم باعث تغییر رنگ گلبرگ برخی گیاهان در محیط هاي مختلف می شود. 

ج) پتاسیم یا کلر در باز و بسته شدن روزنه هاي هوایی گیاه دخالت مستقیم دارد. 

د) نیتروژن می تواند حاصل فعالیت باکتري هاي نیترات ساز در خاك باشد. 

45

ATP

موارد (الف)، (ب) و (ج) جمله را به درستی کامل می کنند.  گزینه 2

بررسی مورد (د): جذب نیتروژن از خاك به شکل آمونیوم نیترات رخ می دهد، ولی به صورت آمونیوم در ساختار پروتئین ها و مولکول هاي وراثتی شرکت می کنند. 

46

همه ي موارد درست هستند.  گزینه 4

بررسی مورد به مورد: 

 (الف): گیاه توبره واش از گیاهان حشره خوار است. گیاهان حشره خوار فتوسنتز می کنند و از حشرات و الرو آن ها براي تأمین نیتروژن استفاده می کنند. 

 (ب): گیاهان انگل همه یا بخشی از مواد غذایی خود را از گیاهان فتوسنتز کننده دریافت می کنند. 

 (ج): گیاه سس فاقد ریشه است. 

 (د): ریزوبیوم هاي درون ریشۀ سویا  و سیانوباکتري هاي درون  دمبرگ (بخش ابتدایی برگ) گیاه گونرا داراي توانایی تثبیت نیتروژن هستند. 

47

عبارت هاي «الف» و «د» عبارت را به درستی تکمیل می کنند. عبارت «الف»: کودهاي شیمیایی شامل عناصر معدنی هستند که به راحتی در اختیار گیاه قرار می گیرند؛ بنابراین می توانند به گزینه 2

سرعت، کمبود مواد مغذي خاك را جبران کنند. عبارت «ب»: گرچه فسفات در خاك فراوان است، اغلب براي گیاهان غیرقابل دسترس است. یکی از دالیل آن، این است که فسفات به برخی

ترکیبات معدنی (نه آلی!) خاك به طور محکمی متصل می شود. عبارت «ج»: مقدار نیتروژن، فسفر و پتاسیم در اغلب خاك ها محدود است، به همین دلیل در بیش تر (نه برخی!) کودها این عناصر

وجود دارند. عبارت «د»: با شسته شدن خاك ها توسط باران، مواد موجود در کودهاي شیمیایی به آب ها وارد می شوند. حضور این مواد رشد سریع باکتري ها، جلبک ها و گیاهان آبزي می شود.

افزایش این عوامل مانع نفوذ نور و اکسیژن کافی به آب می شود و می تواند باعث مرگ و میر جانوران آبزي شود.

48

فقط عبارت «د» به نادرستی بیان شده است. یون هاي آمونیوم و نیترات، شکل هاي قابل جذب نیتروژن براي گیاهان هستند. باکتري هاي تثبیت کنندة نیتروژن و آمونیاك ساز باعث گزینه 3

افزایش آمونیوم می شوند و باکتري هاي نیترات ساز، ضمن افزایش نیترات، مقدار آمونیوم موجود در خاك را کاهش می دهند. عبارت «الف»: افزایش باکتري هاي نیترات ساز و کاهش باکتري هاي

تثبیت کنندة نیتروژن، می تواند میزان یون آمونیوم موجود در خاك را کاهش دهد. عبارت «ب»: افزایش باکتري هاي آمونیاك ساز و کاهش باکتري هاي نیترات ساز می تواند میزان یون آمونیوم

موجود در خاك را افزایش دهد. عبارت «ج»: افزایش باکتري هاي نیترات ساز، می تواند میزان یون نیترات موجود در خاك را افزایش دهد و کاهش باکتري هاي تثبیت کنندة نیتروژن، می تواند میزان

یون آمونیوم موجود در خاك را کاهش دهد. عبارت «د»: کاهش باکتري هاي نیترات ساز، می تواند میزان یون نیترات موجود در خاك را کاهش دهد، اما افزایش باکتري هاي آمونیاك ساز، فقط

می تواند میزان یون آمونیوم موجود در خاك را افزایش دهد.

49

یاخته هاي اصلی عامل کشش تعرقی، یاخته هاي نگهبان روزنه و یاخته هاي عامل ریشه اي یاخته هاي اندودرم و یاخته هاي زندة استوانۀ آوندي در اطراف آوندهاي چوبی هستند.  گزینه 3

بررسی موارد:

50
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مورد الف) درست. یاخته هاي نگهبان روزنه جزء بافت پوششی هستند. در حالی که یاخته هاي عامل فشار ریشه اي جزء بافت زمینه اي می باشند. 

مورد ب) نادرست. آب به صورت بخار از خارج یاخته هاي نگهبان روزنه عبور می کند. همچنین در یاخته هاي درون استوانۀ آوندي نیز آب از هر سه مسیر عبور می کند. 

مورد ج) درست. پوستک توسط یاخته هاي روپوستی بخش هاي هوایی گیاه تولید می شود. 

مورد د) درست. یاخته هاي نگهبان روزنه با از دست دادن آب به یاخته هاي مجاور سبب بسته شدن روزنه می شوند که عامل مساعدي براي تعریق است. همچنین یاخته هاي عامل فشار ریشه اي با از

دست دادن آب به سمت آوندهاي چوبی، احتمال تعریق را افزایش می دهند. 

رد مورد «آ»: بارگیري یعنی انتقال فعال مواد از سلول هاي منبع به آوند آبکش که ریشه هم می تواند به عنوان محل منبع باشد که فاقد کلروپالست است.   گزینه 4

مورد «پ»: سلول آوند آبکش فاقد هسته بوده و نمی توان از آن براي کاریوتیپ استفاده کرد. 

51

فقط مورد الف صحیح است.  گزینه 3

مورد ب نادرست: در پایان مرحله باربرداري آبکشی، آب وارد آوند چوبی می شود. 

مورد ج نادرست: نیروي هم چسبی بین مولکول هاي آب در حرکت آب و در نتیجه ورود آن به استوانه آوندي ریشه نقش دارد. 

مورد د نادرست: در مسیر سیمپالستی آب و مواد محلول همراه با ویروس ها توسط کانال هاي سیتوپالسمی موجود در دیواره یاخته اي (پالسمودسم ها)، از یاخته اي به یاخته دیگر می روند. 

52

یاخته هاي فتوسنتز کننده می توانند متعلق به بافت پارانشیمی (مانند نرم آکنه هاي سبزینه دار در برگ) یا متعلق به بافت روپوست (سلول هاي نگهبان روزنه) باشند.  گزینه 2

»: موارد «ب، ج». درست ولی «الف، د» نادرست هستند.  گزینۀ «

مورد «الف»: سلول هاي نگهبان روزنه، نوعی یاختۀ تمایز یافتۀ روپوست هستند. بافت روپوست با تولید پوستک در جلوگیري از ورود عوامل بیماري زا نقش دارد. 

مورد «ب»: در بافت روپوست اندام هاي هوایی کرك و یاخته هاي ترشحی وجود دارند. کرك ها می توانند با به دام انداختن رطوبت هوا، اتمسفر مرطوبی در اطراف روزنه ها ایجاد کنند. 

) و ساکارز و تغییر میزان پتانسیل آب در شکل و ساختار خود مورد «ج»: یاخته هاي نگهبان روزنه می توانند تحت تأثیر عوامل محیطی و عوامل درونی گیاه، با تغییر مقدار یون ها ( و 

تغییراتی ایجاد کنند و روزنه را باز یا بسته نمایند. 

مورد «د»: سلول هاي پارانشیمی  سبزینه دار (فتوسنتز کننده) متعلق به سامانۀ بافت زمینه اي می باشند. در سامانۀ بافت زمینه اي، سلول هاي بافت کالنشیم (چسب آکنه) در استحکام و انعطاف پذیري

اندام گیاهی مؤثر هستند. 
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2

K+Cl−

مورد «الف»: نادرست: با توجه به برگ گیاه گل ادریسی و روناس که هر دو داراي دمبرگ و پهنگ هستند، می توان نتیجه گرفت که هر دو دولپه اي هستند.  گزینه 2

مورد «ب» درست: سلول هاي آوند آبکش در نهان دانگان تک لپه اي و دولپه اي داراي صفحات عرضی منفذدار به نام صفحات آبکشی هستند، سلول هاي آوند آبکش در نهاندانگان فاقد هسته اند. 

مورد «ج» درست: آوندهاي چوبی به شکل تراکئید و عناصر آوندي و فاقد پروتوپالست هستند. تراکئیدها و عناصر آوندي پس از دیوارة نخستین، دیوارة پسین می سازند و ضمن رسوب لیگنین در

دیوارة پسین ارتباط پالسمودسمی آن ها با سلول هاي زندة مجاور قطع شده و پروتوپالست آن ها می میرد. 

مورد «د» نادرست: گیاه ادریسی می تواند یون هاي آلومینیوم را از خاك جذب کند و مقادیري از آن را ذخیره کند، پس از جذب یون هاي آلومینیوم در خاك هاي اسیدي گلبرگ هاي ادریسی به رنگ

آبی ظاهر می شود. 
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بررسی موارد:  گزینه 2

مورد «الف» درست: منافذ پالسمودسم (در مسیر سیمپالستی) آن قدر بزرگ است که پروتئین ها، نوکلئیک اسیدها و حتی ویروس هاي گیاهی از آن عبور می کنند. 

مورد «ب» درست: در محل آندودرم (درون پوست) به دلیل وجود نوار کاسپاري، انتقال مواد فقط از مسیر سیمپالستی انجام می شود. پس از آندودرم، الیۀ ریشه زا قرار دارد و در محل الیۀ ریشه زا،

حرکت در هر دو مسیر سیمپالستی و آپوپالستی ادامه می یابد. بنابراین در محل الیۀ ریشه زا، مسیر سیمپالستی می تواند به مسیرآپوپالستی تبدیل شود. 

مورد «ج» نادرست: در تمامی گیاهان نوار کاسپاري در دیواره هاي جانبی سلول هاي آندودرم وجود دارد. در برخی گیاهان، نوار کاسپاري عالوه بر دیواره هاي جانبی، دیوارة پشتی سلول هاي

آندودرمی را نیز می پوشاند. البته باید دقت کرد در این گیاهان، سلول هاي معبر فاقد نوار کاسپاري می باشند. 

مورد «د» نادرست: جریان توده اي مربوط به جابه جایی مواد در مسیرهاي طوالنی (درون آوندهاي چوبی و آبکشی) است. فرآیند بارگیري چوبی، در اثر پدیدة انتقال فعال یون هاي معدنی به درون

آوندهاي چوبی و در ادامه، ورود آب براثر اسمز به درون این آوندها انجام می شود. 
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بررسی موارد:  گزینه 2

مورد «الف» درست: سلول معبر جزئی از آندودرم و آندودرم هم بخشی از پوست است.  

مورد «ب» نادرست: یاخته هاي زندة استوانۀ آوندي با ترشح یون به داخل آوندهاي چوبی، پتانسیل آب آن ها را کاهش می دهند تا آب مطابق اسمز وارد آوندهاي چوبی شود. 

مورد «ج» درست: اگر حلقۀ کاسپاري سلول هاي مجاور با هم تماس نداشت، آنگاه آب از دیوارة آن ها عبور می کرد و مسیر آپوپالستی قطع نمی شد. 

مورد «د» نادرست: گیاه سس گیاهی انگل است که ساقه دارد، ولی ریشه ندارد. 

56

فقط مورد «د» درست می باشد. روزنه هاي لبۀ برگ برخی گیاهان، روزنۀ آبی هستند و همیشه (شب و روز) باز هستند؛ در حالی که روزنه هاي روپوست برگ، باز و بسته می شوند.  گزینه 1

بررسی سایر موارد: 

مورد «الف»: بیشتر تعرق برگ ها از روزنه بین دو سلول نگهبان انجام می شود نه از درون سلول نگهبان. 

مورد «ب»: روزنه هاي آبی، همیشه باز هستند. 

مورد «ج»: ضخامت دیوارة شکمی در محل تماس بیشتر از دیوارة پشتی است. 

مورد «هـ»: سلول هاي داراي نوار کاسپاري فقط در بخشی که نوار کاسپاري یافت می شود، نسبت به آب نفوذ ناپذیر هستند در حالی که در دیواره رو به پوست و الیه ریشه زا، چوب پنبه یافت نمی شود

و آب و مواد معدنی از آن عبور می کنند. 
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تنها مورد ج درست است.  گزینه 1

بررسی موارد:

58
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مورد الف) نادرست - گردة نارس و گامت هلو از نظر شکل با هم متفاوت می باشند.

مورد ب) نادرست - گردة نارس و گامت در گیاهان از نظر قابلیت تقسیم بسیار متفاوت هستند. گرده نارس تقسیم میتوز انجام می دهد، ولی گامت فقط توانایی لقاح دارد.

مورد ج) درست - عدد کروموزومی گردة نارس و گامت یکسان می باشد. چون هر دو هاپلوئیدي می باشند.

مورد د) نادرست - گردة نارس حاصل تقسیم میوز، ولی گامت حاصل تقسیم میتوز است. پس از نظر نوع تقسیمی که گردة نارس و گامت از آن به وجود آمده اند، متفاوت می باشند.

سلول هاي در برگیرندة کیسۀ رویانی، باقی ماندة پارانشیم خورش می باشند و در این سوال موارد ب، ج و د نادرست هستند. گزینه 3

بررسی موارد: 

مورد الف) درست - سلول هاي پارانشیم خورش دیپلوئید بوده و حاوي کروموزوم همتا می باشند. 

مورد ب) نادرست - در دو لپه اي ها سلول هاي لپه از آندوسپرم تغذیه کرده و رشد می کنند. سلول هاي لپه از سلول هاي  باقی ماندة پارانشیم خورش استفاده نمی کنند. 

مورد ج) نادرست - ساختار چهار کروماتیدي در پروفاز  میوز دیده می شود. سلول هاي باقی مانده از پارانشیم خورش توانایی میوز ندارند، بلکه قبال یکی از آن ها میوز انجام داده و درنهایت کیسۀ

رویانی را تشکیل داده است. 

مورد د) نادرست - از تقسیم تخم اصلی یک سلول بزرگ و یک سلول کوچک تولید می شود که تقسیمات میتوز متوالی سلول بزرگ (نه سلول هاي باقی مانده از پارانشیم خورش) بخشی را پدید

می آورد که رویان را به گیاه مادر متصل می کند.
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I

گزینه 3

 

لپه

آندوسپرم رویان

مربوط به گزینه (پ)        مربوط به گزینه (الف) 

الف.( درست ) طبق شکل مقابل بیش ترین تعداد یاخته هاي تشکیل دهندة دانۀ ذرت، مربوط به بافت آندوسپرم و  کروموزومی است. 

ب. ( نادرست ) ذرت رویش زیرزمینی و پیاز رویش روزمینی دارد. بنابراین در ذرت هیچ بخشی از دانه را نمی توان در باالي خاك دید. 

پ. ( درست ) طبق شکل مقابل ساقۀ پیاز به صورت خمیده ولی ساقۀ ذرت بدون خمیدگی از خاك خارج شده است. 

ت. ( درست ) رویان همۀ دانه ها از ساقه رویانی، ریشۀ رویانی و لپه تشکیل شده است.
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3n

گزینه 4

تخم
اصلی

تخم ضمیمه
خامهگردهدانه

تخمدان
تخمک

2nیاخته

زایشییاخته
رویشییاخته

گردهدانه های

بساک

روی

گردهلوله

اییاخته دوهسته

تخم زا

هااسپرم

رویشییاختههسته

الف. ( درست ) تخمک درون تخمدان قرار دارد. بنابراین لولۀ گرده براي رسیدن به تخمک باید در کالله، خامه و تخمدان نفوذ کند. 

 ب. ( نادرست ) گامت نر گیاهان در بخش ماده ودرون لولۀ گرده تولید می شود. 

پ. ( درست ) طبق شکل روبه رو تخمدان می تواند باالتر از محل اتصال پرچم ها، گلبرگ ها و کاسبرگ ها به قاعدة گل قرار داشته باشد.  

ت. ( نادرست) آندوسپرم، بافت پارانشیم است. یاخته هاي بافت پارانشیم، فاقد دیواره پسین ولی دیوارة نخستین آنها نازك است.
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موارد «ج» و «د» صحیح می باشند. گزینه 2

در چرخۀ زندگی جنسی گیاه نهاندانه، سلول تخم (زیگوت) فقط میتوز انجام می دهد. بنابراین موارد «ج» و «د» درست هستند.

بررسی موارد:

مورد الف) نادرست، با تجزیه پروتئین اتصالی در ناحیه سانترومر، کروماتیدها از هم جدا می شوند. فاصله گرفتن کروماتیدها با کوتاه شدن رشته هاي دوك متصل به کروموزوم انجام می شود.

مورد ب) نادرست، نهاندانگان سانتریول ندارند. پس در آن ها رسیدن سانتریول ها به دو قطب سلول معنی ندارد.

مورد ج) درست، با شروع تخریب پوشش هسته، رشته هاي دوك می توانند به کروموزوم ها متصل شوند.

مورد د) درست، حداکثر فشردگی کروماتیدهاي کروموزوم ها در متافاز و قبل از کوتاه شدن میکروتوبول ها (رشته هاي دوك) در آنافاز انجام می شود.
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هر چهار مورد عبارت را به نادرستی تکمیل می کنند.  گزینه 4

تولید مثل غیرجنسی می توانند از طریق اندام هاي رویشی گیاه که براي این کار اختصاصی نشده اند نیز انجام شود مانند قلمه زدن، پیوند زدن و خوابانیدن و یا این که از طریق انواع ساقه هاي

ویژه شده و تخصص یافته مانند زمین ساقه، پیاز، غده و ساقۀ رونده صورت پذیرد. 
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جمالت الف و ب: در روش خوابانیدن، گیاه جدید از محل گره هاي موجود روي ساقه هاي زیر خاك پدید می آیند. 

جملۀ ج: زمین ساقه به طور افقی زیر خاك رشد می کند و به موازات رشد افقی خود، پایه هاي جدیدي در محل جوانه ها تولید می کند. 

جملۀ د: براي تکثیر سیب زمینی، آن را به قطعه هایی جوانه دار تقسیم می کنند و در خاك می کارند. هر یک از جوانه هاي روي سطح غدة سیب زمینی به یک گیاه جدید تبدیل می شود.

فقط جملۀ «الف» نادرست است.  گزینه 1

جمله هاي الف و ب و د: میوه اي که از رشد تخمدان ایجاد شده، میوه حقیقی نامیده می شود. اگر در تشکیل میوه قسمت هاي دیگر گل نقش داشته باشند، میوه کاذب است. مانند میوه سیب که حاصل

رشد نهنج است. 

جملۀ ج: هر به اصطالح پَِر پرتقال، یک برچۀ مستقل است، در تخمدان پرتقال این برچه ها هرکدام به وسیلۀ دیواره اي از دیگري به طور کامل جدا شده اند. 

جملۀ هـ: اگر تخمدان در گلی داراي تنها یک برچه باشد، فضاي درون آن فاقد دیواره و تقسیم بندي است. 
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فقط مورد «ج» به درستی بیان شده است.  گزینه 1

در دانه ذرت، آندوسپرم ذخیره دانه است. 

جملۀ «الف»: آندوسپرم حاصل تقسیم شدن هاي تخم ضمیمه است که خود از آمیزش گامت نر و یاختۀ دوهسته اي پدید می آید. 

جملۀ «ب»: آندوسپرم برخالف لپه بخشی از رویان نیست. 

جملۀ «ج»: آندوسپرم به عنوان ذخیرة غذایی دانۀ ذرت، بیش تر فضاي دانه را به خود اختصاص می دهد. 

جملۀ «د»: دانه ذرت تک لپه است و جمع بستن لپه براي دانۀ آن نادرست است!
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، مضاعف کنند. همۀ عبارت ها نادرست هستند. «الف» پالسموسیت ها (پادتن سازها) قدرت تقسیم ندارند و در مرحله  باقی می مانند و نمی توانند کروموزوم هاي خود را در مرحله  گزینه 4

«ب» توجه کنید که در پی تجزیه پروتئین اتصالی در ناحیه سانترومر در مرحله آنافاز، تعداد کروماتیدها و مولکول هاي  تغییري نمی کند ولی تعداد کروموزوم ها دو برابر می شود. «ج» گندم

از گیاهان نهان دانه است و گیاهان نهان دانه فاقد سانتریول (میانک) می باشند. «د» تخم اصلی گندم تقسیم میتوز انجام می دهد و در مرحلۀ تلوفاز پوشش هسته در اطراف کروموزوم تک کروماتیدي

تشکیل می شود.
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DNA

همۀ موارد صحیح است. «الف» در زنان عامل اصلی تخمک گذاري است، هورمون  است که با تأثیر بر یاخته هاي بینابینی بیضه، رشد استخوان ها را افزایش می دهد. «ب» هورمون گزینه 4

  با تأثیر بر یاخته هاي سرتولی در تمایز اسپرم ها نقش دارد این هورمون با تأثیر بر یاخته هاي فولیکولی انبانک تخمدان باعث افزایش ترشح استروژن می شود و استروژن رشد آندومتر

رحم را افزایش می دهد. «ج» استروژن و پروژسترون از جسم زرد به خون ترشح می شوند و با تأثیر بر هیپوتاالموس، با بازخورد منفی از ترشح هورمون هاي آزادکننده،  و  می کاهند.

«د»  در یاخته هاي بینابینی گیرنده دارد و  در خانم ها با تأثیر بر جسم زرد فعالیت ترشحی آن را افزایش دهد.

67LH

FSH

FSHLH

LHLH

هر  مورد عبارت را به درستی تکمیل می کند. «الف» در لوبیا هر دانۀ گردة رسیده دو یاختۀ هاپلوئید دارد بنابراین تعداد کروموزوم هاي آن با یاختۀ دیپلوئید خورش یکسان است. گزینه 4

«ب» در لوبیا هر گردة نارس هستۀ هاپلوئید دارد بنابراین تعداد کروموزوم هاي آن با یاخته هاپلوئید زایشی یکسان است. «ج» هر یاخته دو هسته اي داراي دو هسته هاپلوئید است بنابراین با یاختۀ

دیپلوئید خورش تعداد کروموزوم یکسان دارد. 

«د» در لوبیا اندوخته دانه لپه است همانند یاخته پوستۀ دانه دیپلوئید است.  
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موارد «الف،ج» عبارت را به درستی تکمیل می کنند. درون کیسۀ گرده اسپرم تولید نمی شود. «علت نادرستی عبارت ب» در تبدیل تخم ضمیمه به آندوسپرم فقط تقسیم میتوز رخ گزینه 2

می دهد. «علت نادرستی عبارت د»
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موارد «ب، ج و د» صحیح هستند. «الف» نادرست. در هیچکدام از تخم ها، تقسیم میوز صورت نمی گیرد. «ب» درست. در صورت وجود خود لقاحی، مجموعه هاي کروموزومی سلول تخم گزینه 3

مشابه یکدیگر می باشند. «ج» درست. هر دو نوع تخم، بافت حاصله را درون دانه به وجود می آورند. «د» درست. در آندوسپرِم مایع تقسیم سیتوپالسم نداریم.

70

مورد «ج و د» صحیح می باشد. «الف» نادرست. گامت نر به وسیله لولۀ گرده جابه جا می شود. دقت کنید در گرده افشانی دانۀ گرده جابه جا می شود. «ب» نادرست. زنبور کارگر در گزینه 2

تولیدمثل شرکت نمی کند. «ج» درست. پستاندارانی همانند خفاش که ارتباط خونی از طریق جفت با جنین خود دارند، نیز شرکت می کنند. «د» درست. زنبورهاي کارگر شهِد گردة گل  ها را

جمع آوري کرده و به کندو می آورند.

71

همۀ موارد صحیح می باشند.  گزینه 4

شکل مربوط به دانه ذرت است، بخش  پوستۀ دانه است که از پوسته تخمک به وجود می آید و دیپلوئید است. بخش  آندوسپرم (درون دانه) است که از رشد تخم ضمیمه به وجود می آید و

داراي سه مجموعه کروموزومی است. بخش  لپه دانه است که مشخص ترین بخش رویان است و باعث انتقال مواد غذایی از آندوسپرم به بخش  (یعنی رویان) می شود. 

72

AB

CD

همۀ موارد در مورد شکل صحیح می باشند. شکل مربوط به دانه ذرت است. بخش  لپه که مشخص ترین بخش رویان است. بخش  ریشه رویانی است. بخش  ساقۀ رویانی است گزینه 4

،  و  بعد از لقاح از رشد تخم اصلی به وجود می آید هر کدام دیپلوئید هستند و یک مجموعه کروموزوم مادري و یک مجموعه کروموزوم پدري دارند. بخش  آندوسپرم یا درون دانه بخش 

است، بخش  بعد از لقاح از رشد تخم ضمیمه به وجود می آید. آندوسپرم سه مجموعه کروموزوم دارد که دو مجموعه آن مادري و یک مجموعه آن پدري است. بخش  پوستۀ دانه است و قبل از

لقاح به وجود آمده است و قدیمی ترین بخش دانه است. پوستۀ دانه دو مجموعه کروموزوم مادري دارد و فاقد کروموزوم والد نر است.

73123

1234

45

موارد «الف و ب» صحیح می باشند. عبارت اصلی درست است، خیار گیاه یک ساله است و مادگی آن چند برچه اي است و در برش عرضی میوة آن فضاي تخمدان با دیواره برچه ها بطور گزینه 2

کامل تقسیم نشده است.»پس باید تعداد عبارت هاي درست را بشماریم: «الف» درست. با توجه به شکل میوه برش خورده، می توان فهمید که مادگی فلفل دلمه اي همانند پرتقال چند برچه اي است.

وقتی این پرتقال و فلفل دلمه اي را به صورت عرضی از وسط برش می دهید، درون آن ها به صورت چند خانه تفکیک شده است. و دیواره برچه ها قابل تشخیص است. «ب» درست. در تشکیل میوه

موز، لقاح انجام می شود اما رویان قبل از تکمیل مراحل رشد و نمو از بین می رود. به همین دلیل درون میوه موز دانه هاي نارسی تشکیل می شوند که ریزند و پوسته اي نازك دارند  «ج» نادرست. به

هر حال هر میوه اي از گل به وجود می آید. حقیقی یا کاذب بودن میوه به این بستگی دارد که کدام قسمت گل در تشکیل میوه نقش دارد. اگر تخمدان به میوه تبدیل شود، میوه حقیقی است اما اگر

بخش هاي دیگر گل، مانند نهنج به میوه تبدیل شوند، میوه کاذب است. «د» نادرست. میوه هلو حقیقی است و پوسته این میوه از پوسته تخمدان تشکیل شده است.

74

همۀ موارد صحیح می باشند. «الف» در دانۀ لوبیا اندوخته دانه و پوستۀ دانه هر دو دیپلوئید هستند. «ب» بیش ترین فضا را در ذرت آندوسپرم که ذخیرة دانه می باشد، گرفته است که گزینه 4 75
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وظیفۀ ذخیرة موادغذایی دانه را بر عهده دارد. «ج» پوستۀ دانه و رویان هر دو دیپلوئید هستند، البته منشأ متفاوتی دارند. رویان از تخم اصلی ولی پوستۀ دانه از پوستۀ تخمک به وجود آمده است.

رویان و پوسته می توانند ژنوتیپ یکسان یا متفاوت داشته باشند. «د» به جز پوستۀ دانه، سایر سلول ها حاصل تقسیم تخم اصلی یا ضمیمه اي هستند.

موارد الف، ج و د صحیح اند.  گزینه 3

 مورد «ب» نادرست: به سلولی دیپلوئید گفته می شود که داراي دو سري (مجموعه) کروموزوم باشد. زوج بودن تعداد کروموزوم ها دلیل بر دیپلوئید بودن نیست مثًال شمپانزه  کروموزوم دارد و

) می باشند.  سلول هاي جنسی این جانور، هاپلوئید ( 

سلول هاي دیپلوئید حاوي کروموزوم هاي همتا هستند که این کروموزوم ها، دو به دو شبیه هم اند. 

- هاپلوئید: سلول یا جانداري که در هر سلول یک مجموعه کروموزوم دارد ( کروموزومی) مثل اسپرم وتخمک. 

- دیپلوئید: سلول یا جانداري که در هر سلول دو مجموعه کروموزوم دارد (  کروموزومی) مثل سلول تخم (زیگوت). 

76

48

n = 24

n

2n

گزینه 4

یکی باقی می ماند

از بین می روند
3تای نزدیک سفت

مرحله میتوز3 کیسه رویانی

سلولی7

4سلول هاپلوئید
میوز

یک یاخته پارانشیم خورش

که بزرگ می شود

3
یک سلول دو هسته ای در مرکز

سلول در پایین که سلول3
وسطی تخم زا است

شرکت در لقاح

با گامت های نر

 

77

دیواره خارجی منفذدار، سلول رویشی بزرگ تر از سلول زایشی، دو سلول هاپلوئید و یکسان از نظر کروموزوم ها در همه دانه هاي گرده رسیده گیاهان گلدار وجود دارد ولی دیواره گزینه 2

خارجی ممکن است داراي تزئینات یا صاف باشد. (بیشترین گیاهان روي زمین گیاهان گلدار هستند)

78

همان طور که می انید حلقه سوم، حلقه پرچم و حلقه چهارم، حلقه مادگی می باشد:  گزینه 1

. در هر دو حلقه پرچم و مادگی اتفاق می افتند:    و 

بر روي سلول هاي دیپلوئید کیسه گرده در بساك(حلقه سوم)، ابتدا میوز (ایجاد سلول هاي گرده نارس) و سپس بر روي هر یک از چهار هسته هاپلوئید حاصل، میتوز(ایجاد دانه هاي گرده رسیده)

انجام می گیرد.  

در تخمدان نیز (حلقه چهارم) یکی از سلول هاي دیپلوئید بافت خورش در تخمک، ابتدا میوز(با تقسیم نامساوي سیتوپالسم)  انجام داده و  سلول هاپلوئید ایجاد می کند. سه تا از این سلول ها از بین

می روند و سپس بر روي هسته اي که باقی می ماند،  مرحله میتوز متوالی صورت می گیرد تا کیسه رویانی با  سلول ایجاد شود. مطابق شکل زیر 

گرده های

دانه های گرده رسیده

تخم زا
دو هسته ای

2n

2nاز بافت خورش

تخمک نارس

چهار یاخته

یاخته
تمان

کاس

رشتمان

یاخته زایشی

سه یاخته در حال از بین رفتن

( (

(

(

رشتمان
(

(

یاخته

یاخته باقی مانده

تمان
کاس

(

(

یاخته

پوشش تخمک

)،  سلول هاپلوئید ایجاد می شود که فقط یکی از آن ها باقی می ماند و سه تاي دیگر از بین می روند. این فرایند، مشابهی در   پس از انجام میوز توسط یکی از سلول هاي دیپلوئید تخمک (حلقۀ 

مراحل تولید دانه گرده رسیده در حلقه سوم (پرچم) ندارد.  

 ترکیب دو هسته هاپلوئید (گامت نر با تخم زا) در حلقه چهارم (تخمدان) انجام می شود و مشابهی در حلقه سوم (پرچم) ندارد. 

 مواردي از تقسیم نابرابر سیتوپالسم هم در حلقه سوم (پرچم) و هم در حلقه چهارم (مادگی) انجام می شود: 

الف) هنگامی که یکی از سلول هاي خورش درون تخمک میوز انجام می دهد،  سلول تولید می شود که یکی از بقیه بزرگ تر بوده و با انجام  مرحله میتوز، کیسه رویانی را تشکیل می دهد؛ و سه

تاي دیگر که کوچک ترند، از بین می روند.  

ب) هنگامی که سلول تخم اصلی تشکیل می شود، اولین تقسیم میتوزي آن نیز با سیتوکینز نابرابر همراه است که منجر به تولید یک سلول کوچک تر و یک سلول بزرگ تر می شود. که سلول

کوچک تر رویان را ایجاد می کند و سلول بزرگ تر، محل اتصال رویان به گیاه مادر را فراهم خواهد کرد. مطابق شکل زیر 
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رویانی  ساقه

رویانی  ریشه

ها  لپه

های در حال تشکیل  لپه

تخم اصلی

بزرگیاخته  کوچکیاخته 

ج) همچنین در حلقه سوم (پرچم) براي تشکیل دانه گرده رسیده، ضمن تغییرات دیواره گرده نارس، تقسیم میتوزي در آن صورت می گیرد که منجر به تشکیل سلول هاي رویشی و زایشی خواهد

شد.  

چنانچه مطابق شکل زیر نشان داده شده، سلول رویشی بزرگ تر از زایشی است که این امر نیز نتیجه تقسیم نابرابر سیتوپالسم می باشد.  

تخم
اصلی

تخم ضمیمه

خامه
تخمدان
تخمک

گرده  لوله

زامه ها
تخم زا

زایشی  یاخته

گردهدانه های 

بساک

هسته یاخته رویشی

یاخته رویشی

2nیاخته

 

 پس از پذیرش گرده توسط کالله، سلول رویشی موجود در دانه گرده رسیده، رشد قابل توجهی انجام داده و لوله گرده را ایجاد می کند. این فرایند در حلقه چهارم (تخمدان) انجام می شود و

مشابهی در حلقه سوم (پرچم) ندارد.  

−6

مورد «الف» درست: اکثر گرده افشان ها حشره هستند که داراي چشم مرکب هستند و پرتوهاي مرئی مانند بنفش را تشخیص می دهند.  گزینه 3

مورد «ب» درست: حشرات داراي اسکلت خارجی هستند که باعث می شود اندازه آن ها از حد خاصی بیشتر نشود. 

مورد «ج» درست: حشرات و صدپایان داراي تنفس نایدیسی هستند. 

مورد «د» نادرست: حشرات گردش خون باز دارند که داراي همولنف و فاقد مویرگ هستند. 

مورد «هـ» نادرست: همۀ جانوران دفاع غیر اختصاصی دارند. 

80

سلول هاي دیپلویید در بدن انسان و درخت زیتون هر کدام  کروموزوم دارند. پس:  گزینه 3

مورد «الف» نادرست: اسپرماتوسیت ثانویه هاپلوئید بوده و کروموزوم هاي آن دوکروماتیدي است. پس  کروموزوم دوکروماتیدي یعنی  کروماتید دارد. دانه گرده نارس هاپلویید بوده و

داراي  کروموزوم است.   

مورد «ب» درست: اووسیت اولیه  تتراد دارد - سلول خورش  می باشد که یک مجموعه آن  کروموزوم دارد. در مرحلۀ  کروموزوم ها تک کروماتیدي هستند.

8146

2346

23

232n = 4623G1

مورد «ج» درست: اووگونی  است که  جفت کروموزوم همتا دارد - تخم زا یک سلول هاپلوئید با عدد  می باشد که داراي  رشته کروماتین می باشد.  

مورد «د» درست: اووسیت اولیه  و گویچه قطبی اول  می باشد. پس مجموع کرموزوم هاي آن ها برابر است با   سلول آندوسپرم می باشد.  

، تعداد رشته هاي کروماتین دوبرابر شده، یعنی  تخم اصلی  کروموزوم دارد. در مرحله مورد «هـ» درست: یک سلول تروفوبالست  کروموزوم می باشد. در مرحلۀ 

آنافاز این سلول تعداد سانترومرها به تعداد کروموزوم هاي دختري است. چون در این مرحله  کروموزوم دختري دیده می شود، پس  سانترومر نیز وجود دارد.  

2n = 4623n = 2323

2n = 46n = 2346 + 23 = 69

2n = 46G264 × 2 = 92

9292

مورد «الف» نادرست: چهار سلولی که در کیسه گرده به هم چسبیده اند دانه هاي گرده نر نارس هستند که حاصل میوز سلول هاي دیپلوئیدي درون کیسه گرده اند. هر یک از این گزینه 2

یاخته ها با انجام دادن تقسیم میتوز و تغییراتی در دیواره به دانه گرده رسیده تبدیل می شوند. دانه گرده رسیده یک دیواره خارجی، یک دیواره داخلی، یک سلول رویشی و یک سلول زایشی دارد.

دیواره خارجی دانه هاي گرده رسیده منفذدار و ممکن است صاف یا داراي تزئیناتی باشد. 

مورد «ب» درست: در چرخه زندگی نهاندانگان دو لقاح رخ می دهد، به همین علت گفته می شود که نهاندانگان لقاح مضاعف یا دوتایی دارند. در یکی از آن ها گامت ماده با یکی از گامت هاي نر

ترکیب شده و تخم اصلی را به وجود می آورد که منشا رویان است و در دیگري سلول دو هسته اي با گامت نر دوم ترکیب شده و تخم ضمیمه به وجود می آید که با تقسیمات میتوزي بافت آندوسپرم

را می سازد. 

) گامت هاي نر و ماده به صورت  و سلول دو هسته اي به صورت  خواهند بود بنابراین حاصل لقاح مضاعف اگر گیاهی تتراپلوئید و  کروموزومی باشد ( یعنی 

تولید تخم اصلی  و تخم ضمیمه  خواهند بود. پس در سلول تخم ضمیمه، شش مجموعه هفت کروموزومی وجود خواهند داشت. 

مورد «ج» نادرست: هنگامی که دانه گرده رسیده بر روي کالله قرار می گیرد و در صورتی که کالله دانه گرده را بپذیرد سلول رویشی رشد می کند (با طویل شدن نه تقسیم میتوز) و از رشد آن لوله

گرده تشکیل می شود. لوله گرده به درون بافت کالله و خامه نفوذ می کند و همراه با خود، دو گامت نر را که از تقسیم میتوز سلول زایشی در لوله گرده ایجاد شده اند به سمت تخمک و کیسه رویانی

می برد. 

مورد «د» درست: در نخستین تقسیم میتوز تخم اصلی، دو سلول با اندازه هاي متفاوت ایجاد می شود (میتوز با سیتوکینز نابرابر) سلول کوچک تر با تقسیمات میتوزي ابتدا بخشی کروي و سپس قلبی

شکل و در نهایت رویان به وجود می آورد. لپه ها (برگ رویانی) مشخص ترین بخش رویان اند. ساقه و ریشه رویانی نیز در دو انتهاي رویان تشکیل می شوند. مطابق شکل زیر 

رویانی  ساقه

رویانی  ریشه

ها  لپه

های در حال تشکیل  لپه

تخم اصلی

بزرگیاخته  کوچکیاخته 
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284n = 282n = 144n = 28

4n6n

موارد «ب و ج» نادرست می باشند.  گزینه 2

بررسی موارد: 

مورد «الف» درست: بخش  همان آندوسپرم است که در تامین مواد غذایی رویان نقش دارد. 

مورد «ب» نادرست: بخش  (ساقه رویانی)  و بخش  آندوسپرم  است. 

مورد «ج» نادرست: بخش  پوسته دانه  و از نظر محتواي ژنتیکی همانند والد مادر است (محتواي ژنتیکی قدیمی) ولی بخش  ریشه رویانی است. که  بوده و از نظر محتواي ژنتیکی

همانند رویان است. 

مورد «د» درست: در دانه رسیده لوبیا، رویان با تولید آنزیم هایی آندوسپرم را هضم کرده و به درون لپه ها می برد.  

83

D

B2nD3n

E2nA2n

»: درست: مطابق شکل زیر  گزینۀ « گزینه 4

»: درست: پیاز ساقه زیرزمینی و کوتاهی است که برگ هاي خوراکی به آن متصل اند و نوعی ساقه تخصص یافته براي تولید مثل غیرجنسی است. گزینۀ «

841
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»: درست: دانه گیاهان نهاندانه شامل پوسته، رویان و ذخیره غذایی است.  گزینۀ «

»: مورد: جملۀ کتاب درسی.  گزینۀ «

3

4

در گیاه آلبالو، رشد جوانه هاي روي ریشه گیاه، پایه هاي جدید را ایجاد می کند (نادرستی گزینه الف) و سه گزینه دیگر به درستی بیان شده اند.   گزینه 3 85

الف. هنگام قطع جوانه هاي راسی، مقدار سیتوکینین در جوانه هاي جانبی افزایش و مقدار اکسین کاهش می یابد و این تغییر سبب رشد جوانه هاي جانبی می شود.  گزینه 2

ب. آبسزیک اسید در شرایط خشکی افزایش می یابد و سبب بسته شدن روزنه ها می شود. براي بسته شدن روزنه ها، سلول روزنه باید پالسمولیز شود. 

پ. اکسین با تحریک تولید اتیلن در جوانه هاي جانبی سبب چیرگی راسی می شود. 

ت. ابتدا یک الیۀ جدا کننده در قاعدة دمبرگ تولید می شود. 

سپس فعالیت آنزیم هاي تجزیه کننده سبب جدا شدن یاخته ها و ریزش برگ می شوند. در انتها تعدادي از یاخته ها چوب پنبه اي می شوند.

86

موارد الف، ب و د عبارت را به درستی تکمیل نمی کنند.  گزینه 3

دقت کنید در این آزمایش تأثیر نور اصًال مورد بررسی قرار نگرفته است بلکه نتایج آن به نحوة رشد دانه رست در حضور نور تعمیم داده شده است. 

الف: اوًال به نتایج آزمایش اشاره نشده است و خود آزمایش مّد نظر عبارت سؤال بوده است. ثانیاً این جمله در هر صورت نادرست است چرا که نور یک جانبه باعث جابجایی ماده مورد نظر از

سمت مقابل نور به سمت سایه می شود. 

ب: باز هم تأکید می کنیم که در این آزمایش تأثیر نور مورد بررسی نبوده است بلکه نتایج آن به رشد دانه رست در حضور نور تعمیم داده شده است. پس هر چند این جمله کامًال که درست است

اما مربوط به آزمایش مورد نظر نیست. در کتاب درسی نیز می خوانید مشاهده هاي میکروسکوپی نشان داد که رشد طولی یاخته ها در سمت سایه بیش تر از یاخته هایی است که در سمت رو به نور

قرار دارند (و نه مشاهدات این آزمایش). 

ج: همان طور که گفته شد این نتیجه حاصل قرار دادن آگار روي لبۀ دانه رست بود که دانه رست به سمت مخالف لبه اي که آگار روي آن قرار گرفته است خم می شود. 

د: دانه رستی که روي آن آگار معمولی قرار گرفته بود به سمت نور یک جانبه خم نمی گردد. در واقع آگار معمولی باعث خم شدن دانه رست نمی شود نه آن که از خم شدن جلوگیري نکند. 

 پس یادتان باشد در آزمایشی که نشان داد عامل خم شدن دانه رست به سمت نور ماده اي است که در نوك آن قرار دارد، تأثیر نور مورد بررسی قرار نگرفت اما نتایج آن قابل تعمیم به مشاهدات

میکروسکوپی است و می توان نتیجه گرفت آنچه در این آزمایش مشاهده شد در حضور نور نیز رخ می دهد. 

87

جمله هاي «الف» ، «ب» و «و» درست و سایرین نادرست اند.  گزینه 3

جملۀ «ب»: آنتوسیانین ها در کریچه ها و کاروتنوئیدها در کروموپالست ها ترکیبات آنتی اکسیدان با خاصیت ضدسرطانی و عامل بهبودي کار مغز و اندام هاي دیگر بدن هستند. 

در میوة گوجه فرنگی رسیده، ترکیب پاداکسنده اي (بهنام لیکوپن) در کروموپالست هاي یاخته ها وجود دارد. 

جملۀ «ج»: نرم آکنه دیوارة نخستین نازك دارد. 

جملۀ «د»: ریزوبیوم ها با گیاهان تیرة پروانه داران نظیر سویا، نخود، لوبیا، عدسی، شبدر، یونجه و ... همیاري دارند. گوجه فرنگی جزو این تیرة گیاهی نیست. 

جملۀ «هـ»: کالهک ترکیب پلی ساکاریدي ترشح می کند نه گلیکوپروتئین! 

جملۀ «و»: اتیلن باعث رسیدگی میوه گوجه فرنگی می شود. براي این منظور باید سبزدیسه ها به رنگ دیسه ها تبدیل شوند.

88

تنها مورد «الف» عبارت را به درستی تکمیل می کند.  گزینه 1

هاي متفاوت تغییر می کند.  جملۀ «الف»: چغندر یک گیاه دو ساله است. آنتوسیانین در ریشۀ چغندر به مقدار فراوانی وجود دارد. رنگ آنتوسیانین در 

جملۀ «ب»: گندم یک گیاه یک ساله است. گلوتن یکی از پروتئین هایی است که در بذر گندم و جو ذخیره می شود. بعضی از افراد به این پروتئین حساسیت دارند. در بیماري سلیاك یا حساسیت به

پروتئین گلوتن، در اثر گلوتن، یاخته هاي روده تخریب می شوند و ریزپرزها و حتی پرزها از بین می روند. 

جملۀ «ج»: یاخته هاي چسب آکنه اي (کالنشیم) دیوارة پسین ندارند. 

جملۀ «د»: اصلی ترین یاخته هاي بافت آوندي، یاخته هایی اند که آوندها را می سازند. در این بافت عالوه بر آوندها، یاخته هاي دیگري مانند یاخته هاي نرم آکنه اي و فیبر نیز وجود دارد. می دانید که

یاخته هاي نرم آکنه اي می توانند تقسیم شوند.

89

pH

فقط مورد «ج» عبارت را به درستی تکمیل می کند.  گزینه 4

جمله هاي «الف» و «ج»: زنبق و توت فرنگی، به ترتیب زمین ساقه و ساقۀ رونده دارند. زمین ساقه به صورت افقی در زیر خاك و ساقۀ رونده به صورت افقی روي خاك رشد می کنند. 

جمله هاي «ب» و «د»: زنبق یک گیاه چندسالۀ علفی است. سرالدهاي پسین (بن الد آوندساز و بن الد چوب پنبه ساز) در گیاهان چوبی پدید می آیند.

90

موارد «الف و ج» صحیح می باشند. «الف» درست. در فصل  یازدهم می خوانید که سالیسیلیک اسید نوعی پیک شیمیایی است و از تنظیم کننده هاي رشد در گیاه است و از یاخته هاي گزینه 2

آلوده گیاه رها می شود و باعث مرگ یاخته اي می شود. «ب» نادرست. در آفتاب سوختگی مرگ برنامه ریزي شدة یاخته اي اتفاق می افتد.«ج» درست. سالیسیلیک اسید از تنظیم کننده هاي رشد در

گیاهان است و در مرگ برنامه ریزي شده نقش دارد و می تواند با رسیدن عالئمی به یاخته شروع شود. «د» نادرست. بافت مردگی، مرگ تصادفی یاخته هاست (نه برنامه ریزي شده).

919

همۀ موارد عبارت را به نادرستی تکمیل می کنند. «الف» لپه، از تخم اصلی منشأ گرفته است و ارتباط میان آندوسپرم و رویان را برقرار می کند. لپه مسئول انتقال گلوکز حاصل از تجزیۀ گزینه 4

نشاستۀ موجود در آندوسپرم، به سلول هاي رویان است. توجه کنید نشاسته منتقل نمی شود. بلکه گلوکز منتقل می شود. «ب» توجه کنید که هورمون جیبرلین توسط رویان ساخته می شود، سپس از

طریق لپه به الیه گلوتن دار منتقل می شود. «ج» آنزیم آمیالز توسط الیه گلوتن دار که خارجی ترین الیه آندوسپرم است تولید می شود این آنزیم باعث تجزیۀ نشاستۀ ذخیره شده در آندوسپرم

می شود. «د» با توجه به شکل  کتاب، سلول هاي الیۀ گلوتن دار، آندوسپرم را احاطه کرده اند، اما دور رویان قرار نگرفته اند. «هـ» در ذرت لپه در داخل خاك باقی می ماند بنابراین رویش زیرزمینی

دارد.

92

8

همۀ موارد عبارت را به درستی تکمیل می کنند. «الف» نسبت باالي اکسین به سیتوکینین باعث تحریک ریشه زایی می شود. از سیتوکینین به صورت افشانه براي تازه نگه داشتن گل ها و گزینه 4 93

14

شمارشی گیاهی آقاي کنکور

www.konkur.in

forum.konkur.in



برگ ها استفاده می شود. «ب» نسبت پایین اکسین به اتیلن باعث ریزش برگ ها می شود، اتیلن براي زودرس کردن میوه هاي نارس مورد استفاده قرار می گیرد. «ج» آبسیزیک اسید اثر فعال کننده

در خفتگی دانه ها و جوانه ها دارد، همچنین باعث کاهش حرکت شیره خام و کاهش شدت فتوسنتز می شود. «د» جیبرلین هنگام رشد دانه سبب رها شدن آنزیم آمیالز می شود، براي تولید میوه هاي

بدون دانه و درشت کردن میوه ها به کار می رود.

«الف، ج و د» صحیح هستند. «الف» درست. هورمونی که از نظر تأثیر بر جوانه زنی دانه ها مخالف جیبرلین ها عمل می کند، آبسیزیک اسید است. این هورمون همانند اتیلن در هنگام گزینه 3

تنش هاي محیطی افزایش می یابد. «ب» نادرست. هورمونی که از نظر تأثیر بر تولید میوه هاي بدون دانه همانند جیبرلین ها عمل می کند، اکسین است. بعد از قطع جوانه رأسی در جوانه جانبی مقدار

اکسین کاهش می یابد ولی مقدار هورمونی که باعث ساقه زایی می شود(سیتوکینین) افزایش می یابد. «ج» درست. هورمونی که از نظر تأثیر بر مدت نگهداري برگ ها و میوه ها مخالف اتیلن عمل

می کند، سیتوکینین است که باعث رشد جوانۀ جانبی می شود. هورمونی که باعث ریشه زایی می شود، اکسین است که مانع رشد جوانۀ جانبی می شود بنابراین هردو هورمون رشد جوانه هاي جانبی

گیاه را تحت تأثیر قرار می دهند. «د» درست. اکسین همانند جیبرلین و سیتوکینین باعث افزایش طول ساقه می شود. اکسین همانند عامل ایجاد الیۀ جدا کننده برگ (اتیلن)، مانع رشد جوانه هاي

جانبی می شود.

94

موارد «ب و د» صحیح می باشد. در شکل  سرالد در جوانه جانبی،  برگ،  بافت آوندي در حال تشکیل و  بافت زمینه اي در حال تشکیل می باشد. «الف» نادرست. اکسین بر رأس گزینه 2

ساقه ها اثر دارد که  سلول هاي زمینه اي در حال تشکیل در رأس ساقه ها هستند. سیتوکینین نیز با تحریک تقسیم یاخته، بر روي این سلول ها داراي اثر می باشد. «ب» درست. افزایش اکسین،

باعث افزایش اتیلن در جوانه جانبی می شود و اثر مهاري روي آن دارد. «ج» نادرست. برگ گیاهان حاصل رشد رویشی گیاهان می باشد. «د» درست. یاخته هاي دوکی شکل تراکئیدها هستند که جز

سامانه بافت آوندي باشند. بخش  بافت آوندي در حال تشکیل بوده و می تواند تراکئید تولید کند.

95bcef

f

e

موارد «الف، ب و ج» صحیح می باشند. «الف» درست. گلوتن یکی از محتویات دانه غالت است که در بعضی افراد بیماري سلیاك ایجاد می کند که به علت کاهش جذب مواد غذایی در گزینه 3

روده، میزان انرژي بدن کاهش می یابد. «ب» درست. دانه داراي هورمون جیبرلین بوده و با اثر بر روي الیه خارجی آندوسپرم باعث ترشح آنزیم می شود. «ج» درست. آنزیم آمیالز در دهان انسان

و دانه می تواند مشاهده شود. «د» نادرست. ذخایر آندوسپرم توسط آنزیم ها تجزیه می شود.

96

موارد «الف، ج و د» عبارت را به درستی تکمیل می کنند. «الف» درست. آبسیزیک اسید تعرق را کاهش می د هد. الیۀ کوتینی نیز می تواند این کار را انجام دهد. «ب» نادرست. سلول هاي گزینه 3

نگهبان روزنه، سلول هاي روپوستی هستند. «ج» درست. اکسین و آبسیزیک اسید می تواند در مهار رشد جوانه هاي جانبی نقش داشته باشد. «د» درست. آبسیزیک اسید مانع رویش دانه می شود، پس

از تجزیۀ آندوسپرم در غالت و رویش آن نیز جلوگیري می کند.

97

همۀ موارد صحیح است. «الف» کاهش اکسین در پر شاخ و برگ شدن نقش دارد. عمل چیرگی رأسی با همکاري اکسین و اتیلن صورت می گیرد. «ب» با افشانه کردن سیتوکینین بر گزینه 4

روي گل گیاهان می توان طول عمر آنها را افزایش داد. «ج» جیبرلین در رویش دانه اثرداشته و آلودگی گیاه با قارچ جیبرال و افزایش جیبرلین باعث طول زیاد ساقه و عدم استحکام در دانه رست

می شود. «د» آبسیزیک اسید در بستن روزنه هاي هوایی نقش داشته و در جلوگیري از رها شدن نوعی آنزیم در فرایند جلوگیري از رشد دانه نقش دارد.

98

از آزمایش  و  می توان نتیجه گرفت که عامل خم شدن ساقه در برابر نور یک جانبه، در نوك دانه است ساخته می شود اما نمی شود نتیجه گرفت که فقط در نوك دانه است ساخته گزینه 2

می شود. 

در واقع از آزمایش  و  و  می توان نتیجه گرفت که این عامل خم شدن ساقه «فقط در نوك ساقه ساخته می شود. 

سایر موارد کامال درست اند. 

9912

124

مورد «الف» درست: الیه خارجی آندوسپرم غالت حاوي گلوتن است. در بیماري سلیاك یا حساسیت به خوردن گلوتن، در اثر گلوتن یاخته هاي روده تخریب می شوند و ریز پرزها و گزینه 4

حتی پرزها از بین رفته و سطح جذب مواد کاهش شدیدي پیدا می کند. 

مورد «ب» درست: خارجی ترین الیه آندوسپرم، در اثر هورمون جیبرلین، سبب تولید و رهاشدن آنزیم هاي گوارشی می شود. توجه کنید که اثر جبیرلین همانند اکسین، تولید میوه هاي بدون دانه و

درشت کردن میوه ها و طبیعتا اثر بر رشد و نمو تخمدان است. 

مورد «ج» درست: الیه خارجی آندوسپرم، آنزیم هایی می سازد که دیواره یاخته ها را تجزیه می کنند. با توجه به اینکه ترکیب غالب دیواره سلولز است می توان انتظار داشت این یاخته ها، سلوالز را

بسازند که اغلب جانوران قادر به تولید آن نیستند. 

مورد «د» درست: آندوسپرم و طبیعتا الیه خارجی آن از یاخته هاي نرم آکنه اي ساخته شده اند. این یاخته ها دیواره نخستین نازك و چوبی نشده دارند. 

100

مورد «الف» نادرست: هورمونی که سبب ایجاد ساقه از توده کال می شود، سیتوکینین است که سبب درشت کردن میوه ها نمی شود.  گزینه 3

مورد «ب» درست: با قطع جوانه راسی، مقدار سیتوکینین در جوانه هاي جانبی افزایش می یابد. 

مورد «ج» درست: سیتوکینین ها با تحریک تقسیم یاخته اي و در نتیجه ایجاد یاخته هاي جدید، پیرشدن اندام هاي هوایی گیاه را به تاخیر می اندازند، ولی جیبرلین سبب تحریک رشد طولی یاخته و

تقسیم آن می شود. 

مورد «د» درست: یکی از محل هاي تولید سیتوکینین و اتیلن جوانه هاي جانبی است. 
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مورد «الف» درست: هورمون موثر بر انعطاف پذیري دیواره سلولی گیاه، اکسین است که با افزایش انعطاف پذیري دیواره امکان رشد طولی به یاخته ها را می دهد. افزایش اکسین و گزینه 3

کاهش سیتوکینین موجب تحریک ریشه زایی می شود و افزایش رشد ریشه در افزایش جذب مواد معدنی می تواند موثر باشد. 

مورد «ب» درست: می دانیم در تکنیک کشت بافت باال بودن نسبت سیتوکینین به اکسین سبب ساقه زایی می شود. 

مورد «ج» نادرست: در فرایند ریزش برگ ها، کاهش اکسین در برگ هاي ُمسن و افزایش اتیلن سبب تولید آنزیم هاي تجزیه کننده دیواره سلولی شده و باعث جدا شدن یاخته ها از هم در الیه

جداکننده در قاعدة دمبرگ می شود. 

مورد «د» و «هـ» درست: تولید اکسین در جوانه راسی باعث افزایش اتیلن و کاهش سیتوکینین در جوانه هاي جانبی و مهار رشد آن ها می گردد. با قطع جوانه راس، جوانه هاي جانبی رشد می کنند. 
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هر  مورد عبارت را به درستی تکمیل می کند.  گزینه 4

مورد «الف» درست: برخی گیاهان در پاسخ به زخم ترکیباتی ترشح می کنند که در محافظت از آن ها نقش دارند. 

مورد «ب» درست: گاه با ورود ویروس ها به درون سلول هاي گیاهی مرگ یاخته اي رخ می دهد که در نتیجه ي آن ارتباط سلول هاي الوده از بافت سالم قطع می شود.

مورد «ج» درست: سالیسیلیک اسید از موادي است که می تواند القاکننده ي مرگ یاخته اي باشد، یعنی مانند یک عالمت اولیه براي این فرایند عمل می کند. 

مورد «د» درست: در پی ورود ویروس ها مرگ یاخته اي رخ می دهد. 

براي انجام این فرایند رهاسازي سالیسیلیک اسید صورت می گیرد. 

1034

موارد الف و ب نادرست: می باشند.   گزینه 2

مورد «الف» نادرست: ساقه در حال رشد، در خالف جهت گرانش زمین ولی در جهت نور یک جانبه رشد می کند.   

مورد «ب» نادرست: ضربه زدن به برگ گیاه حساس باعث تا خوردن برگ می شود. این پاسخ به علت تغییر فشار تورژسانس (و نه رشد) در یاخته هایی رخ می دهد که در قاعده برگ قرار دارند.   

مورد «ج» درست: پوستک (که در کاهش تبخیر آب از سطح برگ نقش دارد) تا حدودي مانع از نفوذ عوامل بیماري زا به گیاه می شود.   

مورد «د» درست: سالیسیلیک اسید که از تنظیم کننده هاي رشد در گیاهان (هورمون هاي گیاهی) است، در مرگ یاخته اي نقش دارد. مرگ یاخته اي یکی از پاسخ هاي دفاعی در گیاهان است که با از

بین بردن سلول هاي گیاهی آلوده به ویروس، از تکثیر ویروس در بافت هاي سالم گیاه جلوگیري می کند. 

104

اکسین در موارد «الف»، «ب» و «ج» نقش دارد. جیبرلین «الف» و «و» اتیلن «د» و «هـ» آبسیزیک اسید «ز»   گزینه 1 105
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