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نام و نام خانوادگی

زیست شناسی

کدام عبارت دربارۀ ترکیبات آلی نیتروژن دار موجود در شیرۀ پروردۀ یک گیاه نهان دانه درست است؟1

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

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

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

ممکن است در پی فعالیت بعضی باکتری های غیرفتوسنتز کننده تولید شده باشند. (4

کدام عبارت دربارۀ ترکیبات آلی نیتروژن دار موجود در شیرۀ پروردۀ یک گیاه نهان دانه نادرست است؟2

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

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

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

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

کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟3

"یکی از شرایط ............ گیاه است."

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

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

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

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

دو گروه مهم باکتری های هم زیست با گیاهان برخالف قارچ های هم زیست با ریشۀ گیاهان دانه دار چه مشخصه ای دارند؟4

با کمک انرژی نور خورشید، مادۀ آلی می سازند. (1

برای گیاهان، مواد معدنی و فسفات فراهم می کنند. (2

مواد آلی را از اندام های غیرهوایی گیاهان دریافت می کنند. (3

نیتروژن جو را به نیتروژن قابل استفادۀ گیاهان تبدیل می کنند. (4
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کدام عبارت، دربارۀ ریشۀ یک گیاه علفی دولپه ای صادق نیست؟5

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

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

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

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

کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟6

"یکی از شرایط ............ گیاه است."

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

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

باز شدن روزنه های هوایی، جذب آب به دنبال انباشت مواد محلول در یاخته های نگهبان روزنه های (3

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

کدام مورد دربارۀ دو گروه مهم باکتری های هم زیست با گیاهان صادق است؟7

در بخش های زیرزمینی گیاه مستقر می شوند. (1

در شکل مولکولی نیتروژن جو تغ�ر ایجاد می کنند. (2

واکنش های مربوط به تثبیت کربن را انجام می دهند. (3

همۀ مواد آلی موردنیاز خود را از گیاهان به دست می آورند. (4

برای تع�ن سرعت و ترکیب شيرۀ پروردۀ گیاه می توان از نوعی جاندار استفاده کرد. کدام ویژگی دربارۀ این جاندار صادق است؟8

مغز آن، از چند گرۀ مجزا تشکیل شده است. (1

همولنف آن از طریق منافذ دریچه دار به قلب بازمی گردد. (2

دهانۀ قیف مژک دار سامانۀ دفعی آن، مستقیمًا با مایعات بدن ارتباط دارد. (3

تنفس آن از طریق برجستگی های کوچک و پراکندۀ پوستی صورت می گیرد. (4

برای تع�ن سرعت و ترکیب شیرۀ پروردۀ گیاه می توان از نوعی جاندار استفاده کرد، کدام ویژگی دربارۀ این جاندار درست است؟9

در هنگام انقباض قلب، دریچه های منافذ آن باز هستند. (1

اسکلت آن، عالوه  بر کمک به حرکت، وظيفۀ حفاظتی دارد. (2

با تحریک هر گرۀ عصبی، همۀ ماهیچه های بدن فعال می شوند. (3

رشته های میان دو طناب عصبی موازی، بخش محیطی دستگاه عصبی را تشکیل می دهند. (4

Mohadeseh
Rectangle



3/5لرنیتو 1399

باتوجه به مراحل تکثیر جنسی در یک گیاه نهان دانه که گل های کامل دارد، چند مورد درست بیان شده است؟10

الف) همۀ یاخته های تک الد (هاپلوئیدی)، پس از تشکیل به یکدیگر متصل باقی می مانند.

ب) بعضی یاخته های تک الد (هاپلوئیدی)، پس از تشکیل از نظر دیواره دستخوش تغ�ر می گردند.

ج) همۀ یاخته های تک الد (هاپلوئیدی)، در ابتدای تشکیل، تقسیم رشتمان (میتوز) انجام می دهند.

د) بعضی یاخته های تک الد (هاپلوئیدی)، در زمان تشکیل، توسط یاخته های دوالد (دیپلوئید)ی احاطه می شوند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

با قرار گرفتن دانۀ گردۀ گل میمونی صورتی (RW) روی کاللۀ گل میمونی سفید (WW)، کدام رخ نمود (فنوتیپ) برای رویان و کدام11

ژن نمود (ژنوتیپ) برای درون دانه (آندوسپرم) مورد انتظار است؟

RRR - قرمز (2 WWW - قرمز (1

RRW - صورتی (4 RWW - صورتی (3

چند مورد از مطالب زیر، صحیح است؟12

الف) در همۀ میوه های بدون دانه، لقاح تخم زا و اسپرم صورت گرفته است.

ب) فقط در بعضی میوه های کاذب، میوه از رشد نهنج به وجود آمده است.

ج) فقط در بعضی میوه های حقیقی، میوه از رشد تخمدان به وجود آمده است.

د) در همۀ میوه های دانه دار، فضای تخمدان با دیوارۀ برچه ها به طور کامل تقسیم شده است.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

همۀ یاخته های تک الد (هاپلوئید)ی موجود در یک گیاه دوجنسی چه مشخصه ای دارند؟13

پس از تشکیل، به یکدیگر متصل باقی می مانند. (1

پس از تشکیل، از نظر دیواره دستخوش تغ�ر می شوند. (2

در ابتدای تشکیل، تقسیم رشتمان (میتوز) انجام می دهند. (3

در زمان تشکیل، توسط یاخته های دوالدی (دیپلوئیدی) احاطه می شوند. (4

چند مورد از مطالب زیر، درست است؟14

الف) در همۀ میوه های حقیقی، میوه از رشد تخمدان ایجاد شده است.

ب) در همۀ میوه های کاذب، میوه از رشد نهنج به وجود آمده است.

ج) بعضی میوه های بدون دانه، از لقاح یاختۀ تخم زا و زامه (اسپرم) به وجود آمده اند.

د) در بعضی میوه های دانه دار، فضای تخمدان با دیوارۀ برچه ها به طور کامل تقسیم شده است.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3
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کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟15

"نوعی از ترکیبات تنظیم کنندۀ رشد گیاهی که باعث ............ می شود، برای ............ مورد استفاده قرار می گیرد."

خفتگی دانه ها و جوانه ها - درشت کردن بعضی میوه ها (1

طویل شدن ساقه و جوانه زنی - تولید میوه های بدون دانه (2

شادابی شاخه های گل - تشکیل ساقه از سلول های تمایزیافته (3

حفظ تعادل آب در گیاهان تحت تنش خشکی - افزایش مدت نگهداری میوه ها (4

کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟16

"نوعی از ترکیبات تنظیم کنندۀ رشد گیاهی که ............ می کند، باعث ............ می شود."

فرآیندهای مربوط به مراحل انتهایی نمو گیاه را کنترل - تشکیل ساقه از سلول های تمایز نیافته (1

تعادل آب را در گیاهان تحت تنش خشکی تنظیم - خفتگی دانه ها و جوانه ها (2

تقسیم سلولی را تحریک - کاهش مدت نگهداری میوه ها (3

از جوانه زنی دانه ها جلوگیری - تولید میوه های بدون  دانه (4

کدام عبارت، صحیح است؟17

کاسیا با آزاد کردن نوعی ترکیب شیمیایی، مورچه ها را از خود فراری می دهد. گیاه آ (1

کاسیا پس از آزاد نمودن نوعی ترکیب شیمیایی، مانع حملۀ زنبورها به مورچه ها می شود. گیاه آ (2

کاسیا می کنند. مورچه ها پس از آزاد نمودن نوعی ترکیب شیمیایی، شروع به خوردن برگ های درخت آ (3

کاسیا جلب می کنند. مورچه ها با آزاد کردن نوعی ترکیب شیمیایی، توجه زنبورهای گرده افشان را به سمت گیاه آ (4

با قطع جوانۀ رأسی در ساقۀ یک گیاه جوان، مقدار نوعی هورمون گیاهی در جوانه های جانبی، افزایش و نوعی دیگر کاهش18

می یابد. در یک گیاه دارای جوانۀ رأسی ساقه، نقش این دو هورمون به ترتیب کدام است؟

ریزش برگ - تأخیر در پیر شدن اندام های هوایی (1

ایجاد یاخته های جدید - تشکیل میوه های بدون دانه (2

رشد طولی یاخته ها - کاهش رشد گیاه در شرایط نامساعد (3

تحریک ریشه زایی - بستن روزنه های هوایی در شرایط خشکی (4

با قطع جوانۀ رأسی در ساقۀ یک گیاه جوان، مقدار نوعی هورمون گیاهی در جوانه های جانبی گیاه افزایش و مقدار نوع دیگری19

هورمون در این جوانه ها کاهش خواهد یافت. در یک گیاه دارای جوانۀ رأسی ساقه، نقش این دو هورمون به ترتیب کدام است؟

ریزش برگ با تشکیل الیۀ جداکننده - تحریک ریشه زایی (1

تأخیر در پیر شدن اندام های هوایی - رشد طولی یاخته ها (2

تحریک تقسیم یاخته ای - بستن روزنه های هوایی در شرایط خشکی (3

کاهش رشد گیاه در شرایط نامساعد محیطی - ایجاد یاخته های جدید (4
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کدام نادرست است؟20

"هورمونی که در غیاب آخرین پذیرندۀ الکترون در زنجیرۀ انتقال الکترون در میتوکندری تولید می شود، .............."

در اغلب بافت های گیاهی هم قابل تولید است. (2 موجب تسریع در رسیدن میوه می شود. (1

گیاه را به مرحلۀ انتهایی نمو خود هدایت می کند. (4 موجب درشت شدن میوه می شود. (3

چند مورد جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟21

"............ در جابه جایی ............ گیاهان بی تأثیر است."

الف) فعالیت زنجیره های انتقال الکترون در غشای تیالکوئیدها - شیرۀ خام درون عناصر آوندی

ب) هورمونی که نقش مخالف با هورمون ژیبرلین دارد - شیرۀ خام در تراکئیدهای

ج) ورود آب از آوند چوبی به آوند آبکش - شیرۀ پرورده در لوله های غربالی

د) بسته شدن روزنه های آبی به دنبال تنش کم آبی - شیرۀ پرورده در لوله های غربالی

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

خم شدن دانه رست گیاهی از گندمیان در برابر نور یک جانبه ممکن نیست ............22

حاصل افزایش رشد طولی یاخته ها در سمت سایه نسبت به یاخته های سمت روبه نور باشد. (1

به دلیل جابه جایی اکسین از سمت دور از نور به سمت نزدیک نور باشد. (2

نوعی رشد جهت دار اندام های گیاهی در پاسخ به نور یک جانبه باشد. (3

با قرار دادن پوشش شفاف بر روی نوک دانه رست رخ دهد. (4

کدام عبارت در ارتباط با محرک های رشد در گیاهان نادرست است؟23

در ایجاد اندام های گیاهی همانند حفظ آن ها نقش دارند. (1

برخی از این ترکیبات می توانند سبب از بین رفتن گیاهی نظیر لوبیا شوند. (2

در زمان برهم کنش با یکدیگر، اثرات وابسته به غلظت هریک از آن ها، می تواند متفاوت باشد. (3

ممکن نیست توسط جاندارانی غیر از گیاهان تولید شوند. (4

هورمون ساقه زایی ............ هر هورمون مؤثر در چیرگی رأسی، قطعًا ............24

همانند - نوعی تنظیم کنندۀ رشد است. (2 همانند - نوعی محرک رشد است. (1

برخالف - بر طول عمر برگ ها نقش دارد. (4 برخالف - در تمایز کال نقش دارد. (3

در رویش بذر غالت ............25

ابتدا آندوسپرم مقادیر فراوانی هورمون جیبرلین می سازد. (1

آنزیم های تجزیه کنندۀ پکتین، در تجزیۀ یکی از مهم ترین ذخایر آندوسپرم نقش دارند. (2

خروج ریشۀ رویانی همزمان با رها شدن آنزیم های گوارشی در دانه است. (3

الیۀ گلوتن دار، از گلوکز موجود در خود برای رشد رویان استفاده می کند. (4
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