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نام و نام خانوادگی

زیست شناسی

کدام گزینه دربارۀ استوانه ای ظریف از یاخته ها که یاخته های آن کامًال به هم چسبیده اند و سدی را در مقابل آب و مواد محلول1

ایجاد می کنند، نادرست بیان شده است؟

در برخی از گیاهان وجود ندارد. (1

در برخی از گیاهان، یاخته هایی دارد که در زیر میکروسکوپ ظاهر نعلی شکل دارند. (2

جزء خارجی ترین سلول های استوانۀ آوندی ریشه است. (3

مانند صافی در ریشه ها عمل می نماید. (4

کدام موارد جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟2

"در تولید مواد ............ موجود در خاک، ............ نقش دارند."

الف) آلى - باکتری ها همانند ریشۀ گیاهان

ب) غیرآلی - باکتری ها همانند ریشۀ گیاهان

ج) آلى - ریشۀ گیاهان برخالف باکتری ها

د) غیرآلی - ریشۀ گیاهان برخالف باکتری ها

الف - ب (2 ج - د (1

ب - د (4 الف - ج (3

عنصر فسفر ............ عنصر نیتروژن ............3

همانند - اغلب برای گیاهان غیرقابل دسترس است. (1

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

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

برخالف - در ساختار مولکول های محصور در هسته دیده می شود. (4
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کدام موارد عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟4

"در غیاب باکتری هایی که ............ متوقف ............"

الف) تثبیت کننده نیتروژن در ریشۀ انواعی از گیاهان هستند، تولید نیتروژن قابل جذب توسط گیاه - می شود.

ب) از مواد آلی برای تولید آمونیوم استفاده می کنند، تولید آمونیوم - نمی شود.

پ) آمونیوم را به نیترات تبدیل می کند، جذب نیتروژن خاک در ریشه - نمی شود.

ت) تثبیت کننده نیتروژن در خاک هستند، تولید آمونیوم - می شود.

ب - پ (2 الف - ب (1

الف - ت (4 پ - ت (3

چند مورد برای تکمیل عبارت زیر، نامناسب است؟5

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

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

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

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

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

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

به طور معمول، در کدام شرایط مولکول های آب به صورت مایع ازطریق روزنه های موجود در حاشیۀ برگ گیاه گوجه فرنگی دفع6

می شود؟

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

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

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

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

کدام عبارت صحیح است؟7

هر گیاهی که در محیطی با کمبود نیتروژن رشد می کند، به کمک همزیستی با سیانوباکتری ها، نیاز خود را رفع می کند. (1

همزیستی آزوال با باکتری فتوسنتزکننده، همانند زیادی مصرف کودی که همراه با کود بیولوژیک مصرف می گردد، سبب (2

کاهش اکسیژن محیط آبی می گردد.

گیاه آزوال، بومی ایران است و در تاالب های شمال و مزارع برنج کشور به فراوانی یافت می شود. (3

علت بزرگ بودن گیاه و برگ های گونرا، همزیستی آن با باکتری است که در ریشۀ گیاهان پروانه واران در برجستگی هایی (4

حضور دارد.
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در بررسی میکروسکوپی دقیق روپوست جداشدۀ گیاه تره، مشاهده می کنیم که یاخته های نگهبان روزنه برخالف یاخته های دیگر8

روپوستی ............ کلروپالست  اند و پس از قرار دادن قطعۀ روپوست به مدت چند دقیقه درون آب خالص، فشار تورژسانس درون 

یاخته های نگهبان روزنه ............ می یابد.

فاقد - کاهش (2 واجد - افزایش (1

فاقد - افزایش (4 واجد - کاهش (3

کدام گزینه در ارتباط با ذراتی در خاک که در اثر تخریب فیزیکی و شیمیایی سنگ ها ایجاد می شوند، صحیح است؟9

این ذرات همواره اندازۀ بسیار کوچکی دارند. (1

نمی توان عناصر موجود در این ذرات را در ساختار مولکول های زیستی مشاهده کرد. (2

تنها بقایای در حال تجزیۀ جانوران می توانند در تولید این ذرات نقش داشته باشند. (3

تغ�رات متناوب اقلیمی و برخی ترشحات گیاهی می تواند بر تعداد این ذرات در خاک بیفزاید. (4

هر باکتری ............ در خاک، قطعًا ............10

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

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

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

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

کدام گزینه در مورد یاخته های معبر صحیح است؟11

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

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

در تشکیل خارجی ترین الیۀ یاخته ای استوانۀ آوندی نقش دارند. (3

در بخش هایی از دیوارۀ خود، چوب پنبه (سوبرین) دارند. (4

کدام گزینه دربارۀ هر نوع قارچ ریشه ای نادرست است؟12

رشته های قارچ در تماس با یاخته های ریشه قرار می گیرند. (1

بخشی از شیرۀ پروردۀ گیاه توسط جزء قارچی مصرف می شود. (2

رشته هایی از قارچ به تبادل مواد با ریشه می پردازند. (3

فقط به صورت غالفی از رشته های قارچ در سطح ریشه ایجاد می شود. (4
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کدام گزینه در مورد باکتری هایی درست است که با گیاه نخود، رابطۀ همزیستی ایجاد می کنند؟13

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

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

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

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

کدام عبارت دربارۀ بیرونی ترین یاخته های استوانۀ آوندی در ریشۀ گیاه لوبیا نادرست است؟14

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

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

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

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

می کنند.

باکتری های آمونیاک ساز ............ باکتری های ............15

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

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

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

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

کدام یک از گزینه های زیر، نادرست است؟16

آب می تواند تمام عرض ریشه را از مسیر سیمپالستی برخالف مسیر آپوپالستی عبور کند. (1

هر یاخته ای که در دیوارۀ خود چوب پنبه دارد، توسط بن الد (كامبیوم) چوب پنبه ساز تولید شده است. (2

در مسیر عرض غشایی برخالف مسیر آپوپالستی، عبور آب به شیوۀ اسمز انجام می شود. (3

درون  پوست در ریشۀ بسیاری از گیاهان، در دیوارۀ پشتی برخالف دیواره های جانبی، چوب پنبه ندارد. (4

کدام گزینه دربارۀ گیاهان آبزی صحیح است؟17

حضور کودهای شیمیایی در محیط، می تواند منجر به رشد سریع آن ها شود. (1

کنه ای برگ آن ها اندک است. فاصلۀ بین یاخته ای در بافت نرم آ (2

کنه هوادار باشند. ممکن نیست در اندام های اصلی خود، دارای نرم آ (3

به کمک شش ریشه، اکسیژن را از آب اطراف گیاه دریافت می کنند. (4
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همۀ گیاهانی که در ............ زندگی می کنند، قطعًا ............ .18

کنه هوادار دارند. تمام طول حیات خود در آب - در گروهی از اندام های خود، نرم آ (1

مناطق خشک و کم آب - در کریچه های خود ترکیبات پلی ساکاریدی دارند. (2

مناطق خشک - دارای کرک هایی هستند که مانع خروج بیش از حد آب از برگ می شوند. (3

خاک فقیر از نظر نیتروژن - به کمک بعضی برگ های خود به شکار جانوران کوچک می پردازند. (4

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟19

"در برخی گیاهان ............"

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

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

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

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

چند مورد زیر در ارتباط با مراحل الگوی جریان فشاری برای جابه جایی شیرۀ پرورده به درستی بیان نشده است؟20

در مرحلۀ دوم، آب از یاخته های مجاور آوندهای چوبی به آوند آبکش وارد می شود. (1

در مرحلۀ چهارم، مواد آلی شیرۀ پرورده، با انتقال فعال، باربرداری و آنجا مصرف یا ذخیره می شوند. (2

در مرحلۀ اول، قند و مواد آلی در محل منبع، به روش انتقال فعال، وارد یاخته های آبکش می شوند. (3

در مرحلۀ سوم، محتویات شیرۀ پرورده به صورت توده ای از مواد به سوی محل دارای فشار بیشتر به حرکت در می آیند. (4

گیاه توبره واش ............21

برخالف سس توانایی فتوسنتز دارد. (1

همانند سس دارای ریشه است. (2

به جای فتوسنتز از برگ های خود برای شکار حشرات استفاده می کند. (3

تنها گیاهی است که از حشرات و الروی آن ها تغذیه می کند. (4

چند مورد از عبارات زیر صحیح اند؟22

الف) آندودرم و نوار کاسپاری موجود در دیوارۀ سلول های آن، پایان مسیر آپوپالستی آب در ناحیۀ درون پوست هستند.

ب) جذب آب در بخش های درونی تر ریشه، به دلیل اختالف پتانسیل آب در سلول های عرض ریشه است.

ج) ورود آب از خاک به سیتوپالسم سلول های تار کشندۀ ریشۀ گیاه توسط نیروی اسمزی صورت می گیرد.

د) ورود فعال یون های محلول در آب از آوند چوبی به دایرۀ محیطیه (الیۀ ریشه زا)، منجر به فشار ریشه ای می شود.

3 (2 4 (1

1 (4 2 (3
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با توجه به شکل زیر، در شمارۀ ............ شمارۀ ............23

"۱"، برخالف - "۲"، آب از طریق بخشی از یاخته منتقل می شود که در یاخته های (1

شمارۀ "۴" وجود ندارد.

"۲"، برخالف - "۱"، همواره مواد محلول در شیرۀ خام ازطریق فضای بین یاخته ای (2

جابه جا می شوند.

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

ضخیم تولید کند.

"۴"، همانند - "3"، دارای یاخته هایی است که در حفظ استحکام گیاه نقش (4

مهمی دارند.

چند مورد بر اساس طرح نشان داده شده در شکل زیر نتیجه گیری نمی شود؟24

الف) حرکت شیرۀ پرورده از شیرۀ خام کندتر و پیچیده تر است.

ب) شیرۀ پرورده فقط در آوند آبکش جریان دارد.

ج) مواد آلی می توانند در آوند آبکش جمع شوند.

د) آوندهای آبکش در پوست قرار دارند.

1 (1

2 (2

3 (3

4 (4

عاملی که در اسیدی شدن خاک مناطق مختلف نقش دارد، ............25

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

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

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

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

استفاده از کودهای ............ به دلیل ............ می تواند سبب مرگ آبزیان شود.26

آلى - مصرف بیش از اندازۀ اکسیژن آب (1

شیمیایی - جلوگیری از نفوذ نور به آب (2

زیستی - مسموم کردن محیط زیست آبزیان (3

شیمیایی - مصرف بیش ازحد اکسیژن آب توسط جانوران (4
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کدام گزینه در ارتباط با الگوی ارائه شده توسط ارنست مونش، برای جابه جایی شیرۀ پرورده صحیح نیست؟27

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

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

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

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

شکل زیر، در ارتباط با گیاهی است که ............28

دارای گوارش برون یاخته ای است. (1

به دستگاه آوندی گیاهان جالیزی نفوذ می کند. (2

در تاالب های شمال کشور به منظور تقویت مزارع برنج وارد شد. (3

حشرات و الرو آن ها را در گرهک های خود به دام می اندازد. (4

کدام عبارت نادرست است؟29

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

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

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

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

یاخته های معبر ممکن نیست ............30

در بین یاخته های نعلی شکل دیده شوند. (2 در برش عرضی گیاهان تک لپه دیده شوند. (1

در دیواره های جانبی خود دارای سوبرین باشند. (4 در الیۀ درون پوست وجود داشته باشند. (3

31............ ، ۲nبعداز لقاح مضاعف در گیاه نارگیل با عدد کروموزومی  = ۳۲

درصورت وقوع تقسیم هسته و عدم تقسیم سیتوپالسم در تخم ضمیمه، بخش گوشتی و سفیدرنگ نارگیل حاصل می گردد. (1

بافت آندوسپرم درون دانه از یاخته های رایج ترین بافت سامانۀ زمینه ای تشکیل شده است. (2

۶۴ کروموزوم هسته ای به تعداد کروموزوم های هستۀ کیسۀ رویانی اضافه می گردد. (3

تعداد هسته های تک الد باقی مانده در کیسۀ رویانی این گیاه، ۶ عدد است. (4

در گیاه ذرت، ............ یاخته ............ رشد ............ و میتوز ............32

دانۀ گردۀ نارس، برخالف - تخم زا - نمی کند - ندارد. (1

یاختۀ زایشی، همانند - هاپلوئید دور از تخم زا - می کند - دارد. (2

گامت نر، برخالف پارانشیمی - می کند - ندارد. (3

یاختۀ رویشی، همانند - میوزکنندۀ بافت خورش - می کند - ندارد. (4
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شکل زیر مربوط به تکثیر نوعی گیاه نهان دانه به روش ............ است که در این روش از بخش های ............ گیاه برای تولیدمثل33

رویشی استفاده می شود.

قلمه زدن - تخصص یافتۀ (1

خوابانیدن - تخصص یافتۀ (2

قلمه زدن - تخصص نیافتۀ (3

خوابانیدن - تخصص نیافتۀ (4

در گیاه زیتون به ترتیب از راست به چپ در هسته های یاخته های موجود در یک دانه گردۀ رسیده و یک کیسۀ رویانی قبل از34

انجام لقاح، درمجموع چند فام تن وجود دارد؟

184 - 46 (2 161 - 23 (1

161 - 46 (4 184 - 23 (3

کدام گزینه نادرست است؟35

پیاز خوراکی همانند گیاه زنبق دارای نوعی ساقۀ زیرزمینی است. (1

گل درخت آلبالو برخالف گل گیاه کدو، نوعی گل کامل محسوب می شود. (2

تقسیم سیتوپالسم سلول تخم اصلی گیاه زنبق همانند سلول بزرگ شدۀ بافت خورش، می تواند به صورت نامساوی انجام (3

شود.

در گیاهان گلداری که ذخیرۀ دانۀ بالغ آن ها دارای سلول های دیپلوئید است، سلول های پارانشیمی در مغز ریشه مشاهده (4

می شوند.

در دانۀ گیاه تک لپه با گل های تک جنسی، ژنوتیپ یاخته های آندوسپرم به صورت AAaBbb است. ژنوتیپ یاخته های پوستۀ دانه36

در حال تشکیل نیز به صورت AaBb است. دربارۀ این گیاه که جنس مادۀ آن دارای یک مادگی با یک تخمک است، کدام گزینه

نادرست است؟

ژنوتیپ تعدادی از یاخته های کوچک تر حاصل از تقسیم میوز در مادگی گیاه، به صورت aB است. (1

ژنوتیپ رویان دانه کامًال مشابه ژنوتیپ یاخته های میانبرگ گیاه دارای برچه است. (2

فنوتیپ هر یاختۀ رویشی موجود در دانۀ گردۀ رسیدۀ گل نر به صورت aB است. (3

برای ژنوتیپ موردنظر، فنوتیپ هر یاختۀ دوالد دارای هسته در گیاه ماده مشابه فنوتیپ یاخته های آندوسپرم است. (4

چند مورد در رابطه با روش های مختلف تکثیر غیرجنسی در گیاهان، صحیح است؟37

الف) در فن کشت بافت، استفاده از محیط کشت کامًال سترون الزامی است.

ب) زنبق برخالف توت فرنگی، توسط ساقۀ افقی و روی خاک رشد می یابد.

ج) در روش پیوند زدن، پس از مدتی گیاهی دارای تمامی بخش های رویشی با ویژگی های مطلوب تولید می شود.

1 (2 صفر (1

3 (4 2 (3
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کدام موارد، عبارت زیر را به درستی کامل می کنند؟38

"در هر گیاهی که ............؛ بخش ذخیره ای در دانۀ ............ آن ............ است."

الف) رویش زیرزمینی دارد - تازه تشکیل شدۀ - آندوسپرم

ب) لپه ها درون خاک می ماند - تازه تشکیل شدۀ - لپه

ج) رویش روزمینی دارد - در حال رویش - آندوسپرم

فقط الف (2 الف، ب (1

همۀ موارد (4 ب، ج (3

کدام گزینه، جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟39

"هر ساقۀ تخصص یافته برای تولیدمثل غیرجنسی که ............ به طور حتم ............"

جوانۀ جانبی و انتهایی را توأم با یکدیگر دارد - روی خاک رشد می کنند. (1

گیاه جدید از جوانه های آن منشأ می گیرد - زیر خاک رشد می کند. (2

روی خاک رشد می کند - جوانه هایی را در محل گره ها دارد. (3

زیر خاک رشد می کند - دارای ذخیرۀ غذایی غده ای هستند. (4

در گیاهانی که برای انتقال گامت نر به درون تخمدان، ساختاری به نام لولۀ گرده تشکیل می دهند، ............40

گرده های نارس از تقسیم میوز ایجاد می شوند که فقط دو تا از آن ها زنده می ماند. (1

هر بساک دارای یک کیسۀ گرده است که از یاخته های دیپلوئیدی ساخته شده است. (2

دو گامت نر حاصل از میتوز یاختۀ زایشی در لقاح با یاخته هایی شرکت می کنند که همگی حاصل میتوز هستند. (3

در پی میتوز گرده های نارس، گامت نر تولید می شود که یک دیوارۀ خارجی و یک دیوارۀ داخلی دارد. (4

باتوجه به شکل زیر که کیسۀ رویانی یک گیاه نهان دانه را نشان می دهد، کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟41

"یاخته(های) بخشی که با شمارۀ ............ نشان داده شده است قطعًا ............"

۱ - بعد از میتوز هسته، در صورت عدم انجام سیتوکینز، بافت مایعی را به وجود می آورد. (1

۱ - قبل از لقاح، بافتی سرشار از مواد غذایی جهت تغذیۀ رویان را فراهم می کند. (2

۲ - با یک گامت تاژک دار لقاح انجام می دهد و تخم اصلی را به وجود می آورد. (3

۳ - به موازات تشکیل رویان، پوستۀ دانه را به وجود می آورد. (4

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟42

"یاخته های حاصل از تقسیم ............ می توانند ............"

میوز یک یاختۀ بافت خورش در گیاه زنبق همگی - در ایجاد یاخته ای دارای دو هسته، نقش داشته باشند. (1

رشتمان یاختۀ زایشی موجود در لولۀ گردۀ لوبیا - با دو نوع یاختۀ مختلف در کیسۀ رویانی لقاح یابند. (2

کاستمان یاخته های درون کیسۀ گرده در ذرت - با انجام یک میتوز دانۀ گرده رسیده را به وجود آورند. (3

میتوز یاختۀ بزرگ تر حاصل از تقسیم تخم دیپلوئید در نخود - بخش اندکی از دانۀ تازه تشکیل شده باشند. (4
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کدام گزینه دربارۀ جانورانی که گرده افشانی گل را در شب انجام می دهند، نادرست است؟43

ممکن است گرده افشانی گل هایی به رنگ سفید و روشن را انجام دهند. (1

در این جانوران به منظور تولیدمثل جنسی، نیاز به اندام های تخصص یافته است. (2

در نور کم شب، هریک از آن ها با تشخیص امواج فرابنفش بازتاب شده از گل ها گرده افشانی می کند. (3

ممکن است یاخته های دفاعی شرکت کننده در دومین خط دفاع غیراختصاصی در خوناب آن ها دیده شود. (4

گیاه ............ می تواند ............44

توت فرنگی همانند زنبق - ساقۀ تخصص یافته اش به طور افقی در زیر خاک رشد کند. (1

پیاز خوراکی برخالف گیاه الله - توسط ساقۀ کوتاه و تکمه مانند تکثیر شود. (2

نرگس همانند پیاز خوراکی - دارای ساقۀ زیرزمینی کوتاه باشد. (3

شلغم برخالف سیب زمینی - دارای نوعی دیسه برای تأمین مواد غذایی برای تشکیل پایه های جدید باشد. (4

در همۀ گیاهانی که میوه ............ تولید می کنند، ............45

بدون دانه - لقاح بین گامت های نر و ماده صورت نمی گیرد. (1

کاذب - میوه از رشد هر چهار حلقۀ  گل، حاصل می شود. (2

بدون دانه - رویان قبل از تکمیل مراحل رشد و نمو از بین می رود. (3

حقیقی - از رشد تخمدان میوه تشکیل می شود. (4

هر نوع دانۀ گردۀ تولید شده در یک گیاه نهان دانه با گل کامل، ............46

در پی تقسیمی بدون کاهش تعداد کروموزوم ها ساخته می شود. (1

فقط در بخش تولیدمثلی نر فعالیت خود را انجام می دهد. (2

مجموع تعداد کروموزوم هایش با سلول تخم زا برابر است. (3

دارای دیواره ای در خارجی ترین بخش خود است. (4

چند مورد، عبارت زیر را به صورت نادرست تکمیل می کند؟47

"در تمام بخش های گیاه ذرت دیپلوئید، هر سلولی که در مرحلۀ پرومتافاز میتوز قرار دارد، ............ هر سلولی که در مرحلۀ متافاز

میوز ۲ قرار دارد، قطعًا ............"

الف) همانند - کروموزوم های همتا در سیتوپالسم سلول، مضاعف و دو کروماتیدی هستند.

ب) برخالف - بعد از تکمیل تقسیم سلولی، به طور مستقیم در فرآیند لقاح و تولید تخم نقش ندارد.

ج) برخالف - دارای عدد کروموزومی مشابهی با سلول های روپوستی سطح برگ گیاه است.

د) همانند - نمی تواند سلولی با قابلیت تشکیل تتراد در سیتوپالسم خود ایجاد کند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3
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چند مورد از عبارت های زیر نادرست است؟48

الف- ذخیره نشاسته در نشادیسۀ یاخته های غدۀ سیب زمینی، علت تورم ساقۀ زیرزمینی آن است.

ب- در پیاز همانند ساقۀ رونده، مشاهده فتوسنتز ممکن نیست.

ج- در روش کشت بافت قطعًا باید از یاخته های دارای قابلیت تقسیم میتوز استفاده کرد.

د- تبدیل کال به ساقه های گیاهانی که ازنظر ژنی یکسان هستند، می تواند تحت تأثیر برخی هورمون های گیاهی صورت بگیرد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

شکل زیر نمی تواند مربوط به ............ در ............ باشد.49

تقسیم گردۀ نارس - نوعی گیاه نهان دانه (1

تقسیم یاختۀ بافت خورش - تخمک نوعی گیاه گلدار (2

رشد یاختۀ رویشی - لولۀ گردۀ نوعی گیاه گلدار (3

تقسیم یاختۀ دیپلوئید - کیسۀ گردۀ گیاه نهان دانه (4

به منظور ایجاد دانۀ ُرست ابتدا باید ............50

دانه ها با جذب آب متورم شوند. (1

با مصرف ذخایر غذایی رشد و نمو خود را از سر بگیرند. (2

اکسیژن کافی به رویان درون دانه برسد. (3

یاخته های سرالدی بر طول ساقه و ریشۀ رویانی بیفزایند. (4

کدام گزینه دربارۀ هر جانور گرده افشان صحیح است؟51

دارای اسکلت بیرونی هستند. (1

سامانۀ دفعی آن به بخش ابتدایی روده متصل هستند. (2

دارای سلوم یا حفرۀ عمومی در اطراف لولۀ گوارش هستند. (3

بخش جلویی طناب عصبی پشتی آن ها برجسته شده و مغز را تشکیل می دهد. (4

می توان گفت ............52

در روش پیوند زدن، پیوندک متعلق به گیاهی است که ویژگی هایی مانند مقاومت به بیماری ها و سازگاری با خشکی یا (1

شوری دارد.

در روش خوابانیدن، بخشی از ساقه یا شاخۀ گیاه را که دارای گره است با خاک می پوشانند. (2

تکثیر ازطریق جوانه های روی ریشۀ درخت آلبالو، با تشکیل کیسۀ رویانی همراه است. (3

معموًال برای تکثیر گیاهان از تولیدمثل جنسی استفاده می شود. (4
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در بیشترین گونه های گیاهی زمین، همواره ............53

وجود هر دو حلقه زایشی در یک گل برای آمیزش گامت ها با تخم زا، الزامی است. (1

تولیدمثل جنسی سریع تر از تولیدمثل غیرجنسی انجام می گیرد. (2

یاخته با یاخته های حاصل از ميوز، توانایی انجام تقسیم میتوز را دارند. (3

دانه های گردۀ نارس پس از خروج از کیسۀ گرده رسیده می شوند. (4

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟54

"در ............ برخالف ............"

گیاه زنبق - درخت بلوط، گل هایی با رنگ های درخشان وجود دارد. (1

روش پیوند زدن - خوابانیدن، می توان از شاخۀ گیاه برای تکثیر آن استفاده نمود. (2

روش خوابانیدن - قلمه زدن، قطعه ای از ساقه برای تکثیر رویشی گیاهان استفاده می شود. (3

گیاه سیب زمینی - درخت آلبالو، با کمک بخش های رویشی زیرزمینی تولیدمثل غیرجنسی انجام می شود. (4

نوع ساقۀ تخصص یافته در ............ است.55

سیب زمینی همانند درخت آلبالو، غده (2 پیاز خوراکی برخالف الله، پیاز (1

توت فرنگی برخالف زنبق، زمین ساقه (4 زنبق برخالف نرگس، ریزوم (3

کدام عبارت زیر صحیح است؟56

تعداد کروموزوم های هسته ای موجود در هر دانه گرده رسیدۀ زیتون، دو برابر تعداد کروموزوم های هسته ای یاخته های (1

پیکری هسته دار انسان است.

در نهان دانگان، تشکیل دانه گردۀ رسیده از گردۀ نارس برخالف تشکیل کامۀ (2

نر، با تقسیم میتوز انجام می گیرد.

دانۀ گرده رسیده برخالف تخمک جوان با پوشش دوالیه احاطه شده است. (3

در تولیدمثل جنسی گیاهان با گل های کامل، همۀ کامه ها در چهارمین حلقۀ گل تشکیل می گردند. (4

............ برخالف ............57

ساقۀ هوایی - زمین ساقه، جوانۀ انتهایی و جانبی دارد. (1

در قلمه زدن - خوابانیدن، تنها ازطریق گذاشتن قطعه هایی از ساقه در خاک می توان گیاه را تکثیر کرد. (2

زمین ساقه - ساقۀ رونده، به طور افقی در زیر خاک رشد می کند. (3

پیاز - غده، نوعی ساقۀ زیرزمینی است. (4
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در هر گل ............ قطعًا ............58

کاملی - دانه های گرده رسیده ای با چهار یاخته تولید می شود. (1

ناکاملی - فقط یکی از کامه های نر یا ماده تولید می شود. (2

کاملی - تعداد حلقه ها از تعداد حلقه های هر گل گیاه کدو بیشتر است. (3

ناکاملی - فقط یکی از حلقه های گل وجود ندارد. (4

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟59

"در دانۀ لوبیا، بخش اعظم فضای درون دانه، ممکن نیست   ، ............"

یاخته های آن ازنظر محتوای مادۀ ژنتیکی با یاخته های پوستۀ دانه تفاوت داشته باشد. (1

دارای سه مجموعۀ کروموزومی در هستۀ یاخته های زنده خود باشد. (2

دارای مواد غذایی ذخیره شده بوده و بعد از لقاح تشکیل شده باشد. (3

از تقسیم سلول های حاصل از تخم اصلی موجود در تخمدان پدید آمده باشد. (4

در گیاه دارای ............ قطعًا ............60

توانایی تشکیل گل و دولپه - بافت غذایی دانه قبل از لقاح به وجود آمده است. (1

دانۀ بالغ با اندوختۀ غذایی دوالد - رویش زیرزمینی دانه مشاهده خواهد شد. (2

توانایی تولید گامت های نر غیرمتحرک - لولۀ گرده به درون بافت کالله و خامه در همان گیاه نفوذ می کند. (3

دانه های تک لپه - در بافت ذخیره کنندۀ مواد غذایی دانهبیش از دو مجموعۀ کروموزومی وجود دارد. (4

در نوعی حفاظت گیاهی که به کمک نوعی زنبور وحشی انجام می شود، ............61

رهاشدن ترکیبی فرار از بزاق نوزاد کرمی شکل عامل شناسایی برای زنبور وحشی است. (1

حملۀ زنبور نر به نوزاد کرمی شکل در حال تغذیه از گیاه صورت می گیرد. (2

بقای نوزاد کرمی شکل تحت تأثیر قرار نمی گیرد. (3

بقای نسل زنبور وحشی حفظ می شود. (4

کاسیا، انتشار نوعی ترکیب شیمیایی ............62 در هنگام باز شدن گل های درخت آ

منجر به شناسایی جانور گیاه خوار می شود. (1

امکان آسیب رسیدن به درخت را افزایش می دهد. (2

حمله های مرگبار مورچه ها به حشرات گیاه خوار را تشدید می کند. (3

مانع از رشد گیاهان و رویش دانۀ آن ها می شود. (4
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در فرآیند ریزش برگ در گیاهان، ابتدا ............63

دیوارۀ یاخته ها تحت تأثیر آنزیم سلوالز تجزیه شده و یاخته ها از هم جدا می شوند. (1

میزان هورمون اتیلن نسبت به هورمون اکسین، افزایش می یابد. (2

در شاخه، الیۀ محافظی در برابر محیط بیرون تشکیل می شود. (3

چوب پنبه ای شدن یاخته های موجود در محل اتصال رخ می دهد. (4

چند مورد از موارد زیر دربارۀ اثرات تنظیم کنندۀ رشد گیاهی نامبرده شده، به درستی بیان شده است؟64

الف) جیبرلین: می تواند باعث افزایش میزان بارگیری و باربرداری آبکشی در گیاهان نهان دانه شود.

ب) اتیلن: مقدار آن می تواند هم زمان با تقسیم سلول های پارانشیمی در گیاهان، افزایش یابد.

ج) اتیلن: همانند هورمون آبسیزیک اسید می تواند مانع تقسیم یاخته های سرالدی و برگ های بسیار جوان اطراف آن ها شود.

د) اتیلن: در ریزش برگ و میوه ها در گیاهان گلدار همانند تشکیل بافت چوب پنبه در الیۀ جداکننده در برگ نقش دارد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

هورمونی که ازنظر تأثیر بر جوانه زنی دانه ها مخالف جیبرلین ها عمل می کند، همانند نوعی هورمون ............ رشد ............65

بازدارنده - در شرایط نامساعد محیطی کاهش می یابد. (1

بازدارنده - در اثر سوختن ناقص نفت نیز حاصل می شود. (2

محرک - بر رشد بخش های مختلف گیاه تأثیرگذار است. (3

محرک - در تشکیل ساقه از یاخته های تمایز نیافته نقش دارد. (4

چند مورد، عبارت زیر را به طور نادرست تکمیل می کند؟66

"در رابطه با گیاهان گلداری که ............، می توان گفت به طور حتم ............"

الف) روزکوتاه هستند - زمانی سرالد (مریستم) گل تولید می کنند که طول روز از حد معینی کوتاه تر نباشد.

ب) شب کوتاه هستند - در فصل تابستان اولین سال رویشی آن ها، سرالد رویشی به زایشی تبدیل می شود.

ج) برای گلدهی نیاز به گذراندن یک دورۀ سرما دارند - ممکن نیست در سال اول عمر خود، دانه تولید کنند.

د) ساقه و ریشۀ آن ها دارای زمین گرایی هستند - در پی ورود ویروس بیماری زا به گیاه، سالیسیلیک اسید تولید می کنند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3
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کدام گزینه، عبارت زیر را به طور نادرست تکمیل می کند؟67

"بخش شمارۀ ........... در دانۀ ذرت معادل بخش ........... در دانۀ لوبیا است که ..........."

1- (د) - دارای یاخته هایی هستند که پیش مادۀ آنزیم آمیالز را در نشادیسه (1

(آمیلوپالست)های خود ذخیره می کنند.

۲- (ج) - یاخته های آن در طی حیات خود می توانند ژن یا ژن های مربوط به آنزیم (2

تثبیت کنندۀ کربن را بیان کنند.

۳- (الف) - تحت تأثیر نوعی هورمون محرک رشد از یاخته کوچک تر حاصل از تقسیم تخم (3

اصلی ایجاد شده است.

۴- (ب) - یاخته های آن ممکن است، ژنوتیپ کامًال یکسانی با یاخته های پوستۀ دانه داشته (4

باشند.

کدام عبارت در ارتباط با محرک های رشد در گیاهان نادرست است؟68

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

کاسیا را انجام می دهد، نادرست است؟69 کدام گزینه در ارتباط با جانداری که گرده افشانی درخت آ

پرتوهای فرابنفش را ازطریق گیرنده های نوری دریافت می کند. (1

اوریک اسید ازطریق روده به همراه مواد دفعی دستگاه گوارش دفع می شود. (2

همولنف توسط رگ هایی مستقیمًا به فضاهای بین یاخته ای بدن وارد می شود. (3

گازهای تنفسی هدایت شده توسط نایدیس ها ازطریق همولنف به تمامی یاخته های بدن منتقل می شود. (4

کدام یک از موارد زیر در رابطه با هورمونی که سبب رخ دادن شکل زیر می شود، به درستی بیان شده است؟70

سبب بسته شدن روزنه های هوایی می شود. (1

مقدار این هورمون با رسیدن میوه افزایش می یابد. (2

این هورمون بر خارجی ترین الیۀ آندوسپرم دانۀ غالت اثر می گذارد. (3

پیرشدن اندام های هوایی گیاه را به تأخیر می اندازد. (4

شکل زیر خم شدن یک گیاه به سمت نور را نشان می دهد. در رابطه با عامل اصلی این پدیده، کدام گزینه نادرست است؟71

این عامل در تشکیل میوۀ پرتقال نقش دارد. (1

در پاسخ گیاه به محیط همانند رشد گیاه نقش دارد. (2

توسط یاخته هایی با سیتوپالسم كم و هستۀ درشت تولید می شود. (3

در طی رشد، فقط سبب افزایش برگشت ناپذیر ابعاد سلول می شوند. (4
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نوعی تنظیم کنندۀ رشد گیاهان نهان دانه که سبب حفظ آب گیاه در شرایط نامساعد محیطی می شود، می تواند در ............ نقش72

داشته باشد.

بسته شدن هر روزنۀ گیاه همانند مهار رویش دانه (1

کاهش میزان عامل اصلی انتقال شیرۀ خام برخالف مهار رویش جوانه ها (2

مقاومت گیاه در برابر شرایط سخت همانند پالسمولیز سلول های نگهبان روزنه (3

توقف فرآیند تعرق برخالف تحریک رویش جوانه ها (4

چند مورد عبارت زیر را به طور نادرست تکمیل می کند؟73

"هورمون گیاهی که ............ همانند هورمونی که ............ و برخالف هورمون ............"

الف) باعث تشکیل الیۀ ریشه زا می شود - نقش هورمون جوانی را دارد - مؤثر در بسته شدن روزنه ها، همواره موجب تحریک رشد

گیاه می شوند.

ب) توسط میوه های رسیده تولید می شود - در تکثیر رویشی قلمه زدن استفاده می شود - ساقه زایی، در فرآیند ریزش برگ در

گیاهان نقش دارد.

ج) محرک تقسیم سلولی است - توسط قارچ آلوده کنندۀ دانه رست برنج تولید می شود - مهار کنندۀ رویش دانه، در چیرگی رأسی

نقش ندارد.

د) در رشد طولی ساقه نقش دارد - در چیرگی رأسی گیاهان نقش دارد - کاهش دهندۀ میزان تعرق در خشکی، بر فعالیت

پروتئین های سلول اثر دارد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

چند مورد عبارت را به درستی کامل می کند؟74

"درصورتی که در یک شب ............، شب شکنی با جرقۀ نوری رخ دهد، ............"

الف) بلند - گیاه داوودی گل می دهد. ب) کوتاه - گیاه داوودی گل نمی دهد.

ج) بلند - شبدر گل نمی دهد. د) کوتاه - شبدر گل می دهد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3
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باتوجه به شکل های زیر، چند مورد، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟ (گیاهان ذرت و لوبیا دیپلوئید در نظر گرفته شوند)75

"بخش شمارۀ ............ در دانۀ ذرت معادل بخش ............ در دانۀ لوبیا است که قطعًا ............"

* (۱) - (د) - سلول های آن بیش از یک مجموعۀ کروموزومی دارد و دارای آمیلوپالست هایی درون

 یاخته های خود هستند.

* (۲) - (ج) - جزئی از رویان است و پس از شکافتن پوستۀ دانه از خاک خارج شده و مدت

کوتاهی توانایی فتوسنتز دارد.

* (۳) - (الف) - از سلول کوچک تر حاصل اولین تقسیم سلول تخم دارای دو مجموعۀ کروموزومی،

تحت اثر هورمون جیبرلین ایجاد شده است.

* (۴) - (ب) - دارای سلول هایی است که در پی برخورد ریزکیسه های تولیدشده توسط دستگاه گلژی در سیتوپالسم ایجاد شده

است.

1 (1

2 (2

3 (3

4 (4

باتوجه به شکل زیر، کدام گزینه صحیح است؟76

تعداد کروموزوم ها در یاخته های بخش "ب" و "ج" مشابه است. (1

جیبرلین در یاخته های تشکیل دهندۀ بخش "الف" دارای گیرنده است. (2

آنزیم آمیالز موجب شکسته شدن مولکول های غذایی در بخش های "الف" و "ج" می شود. (3

نوعی محرک رشد از یاخته های بخش "ج" آزاد می شود که دارای اثری مخالف با هورمون آبسیزیک اسید (4

است.

در رابطه با گیاهان فتوسنتزکنندۀ نهان دانه، کدام گزینه، عبارت زیر را به طور نامناسب تکمیل می کند؟77

"به طور طبیعی، نوعی ترکیب تنظیم کنندۀ رشد که باعث تشکیل یاخته های الیۀ ریشه زا می شود ........... هورمونی که ...........

می تواند ..........."

همانند - فشار تورژسانسی یاخته های نگهبان روزنه را کاهش می دهد - سبب تغ�ر در تنظیم بیان ژن یاخته ها شود. (1

برخالف - پیرشدن اندام های هوایی را به تأخیر می اندازد - توقف یاخته های سرالدی (مریستمی) در مرحله ای از چرخۀ (2

یاخته ای را موجب شود.

همانند - باعث رسیدن میوه ها در گیاهان گل دار می شود - بر تولید آنزیم های تجزیه کنندۀ دیوارۀ یاخته ای در پدیدۀ ریزش (3

برگ مؤثر باشد.

برخالف - سبب تولید و رهاشدن آنزیم های گوارشی در دانۀ غالت می شود - باعث افزایش طول ساقه ازطریق تحریک رشد (4

طولی یاخته شود.
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در گیاهان، هورمونی که می تواند برای ............ استفاده شود، همانند هر هورمون مؤثر در ............ توانایی ............ را دارد.78

ایجاد و حفظ اندام ها - تغ�ر فشار اسمزی یاخته های نگهبان روزنه - جلوگیری از رشد (1

ساخت سموم کشاورزی - کاهش ذخایر غذایی آندوسپرم - تحریک ریشه زایی در قلمه (2

طویل شدن دانه رست - تشکیل الیۀ جداکننده در قاعدۀ دمبرگ - رشد میوه های بدون دانه (3

کاهش رشد جوانۀ جانبی - کاهش رشد دانه ها در شرایط نامساعد - فعال کردن آنزیم های تجزیه کنندۀ دیواره (4

در گیاه داوودی ............ گیاه شبدر ............79

همانند - در طی روزهای کوتاه پا�ز، سرالد رویشی جوانه ها به سرالد زایشی تبدیل می شود. (1

برخالف - در پی شکستن شب با یک جرقۀ نوری، میزان گل دهی گیاه افزایش می یابد. (2

همانند - در پی هجوم عوامل ویروسی به گیاه، میزان دو نوع تنظیم کنندۀ رشد در گیاه افزایش می یابد. (3

برخالف - بعد از مدت زمانی رشد رویشی، در طی رشد زایشی گل، میوه و دانه تولید می شود. (4

پاسخ گیاه ............80

مو به تماس، پیچش است. (2 حساس به تماس، سرعت رشد نابرابر است. (1

گندم به سرما، افزایش دورۀ رویشی است. (4 گوشت خوار به تماس، تا شدن برگ ها است. (3

گیاه گوجه فرنگی برای گل دهی سریع تر به ............81

شکستن شب بلند توسط نور مصنوعی وابسته نیست. (1

تبدیل سرالد رویشی به سرالد زایشی وابسته نیست. (2

طول روز و شب وابسته است. (3

برخالف بذر نوعی گندم، به یک دورۀ سرما وابسته است. (4

کدام عبارت در مورد یاختۀ نشان داده شده در شکل زیر نادرست است؟82

بخش حاصل از رشد و نمو تخم اصلی می تواند مواد ذخیره شده در کریچۀ درشت گیاهی را مصرف (1

کند.

یکی از راه های پی بردن به ساختار ماده ای که تحت تأثیر جیبرلین از این الیه آزاد می شود، (2

استفاده از پرتوهای x است.

تغ�ر در مونومرهای مادۀ ذخیره شده در کریچه قطعًا ساختار و عملکرد این ماده را تحت تأثیر قرار (3

می دهد.

ورود محتویات این یاخته به بدن انسان می تواند منجر به بروز عالئم کم خونی در برخی افراد شود. (4
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در مرگ یاخته ای گیاهان ............ حفاظت جانوران از گیاهان در ............83

کاسیا، آفت گیاهی قطعًا دارای پا�ن ترین سطح ساختاری است که همۀ فعالیت های زیستی در آن انجام همانند - درخت آ (1

می شود.

همانند - گیاه تنباکو، با تولید نوعی تنظیم کنندۀ رشد گیاهی توسط یاخته های گیاهی همراه است. (2

کاسیا، انتشار نوعی ترکیب شیمیایی در تداوم نسل گیاه مؤثر است. برخالف - درخت آ (3

برخالف - گیاه تنباکو، از یاخته های آسیب دیده ترکیبی فرار آزاد می شود. (4

در کدام یک از موارد زیر، خم شدن دانه رست گیاهی از تیرۀ گندم رخ نمی دهد؟84

به کار بردن پوشش مات در وسط دانه رست در مقابل نور یک طرفه (1

استفاده از پوشش شفاف در نوک دانه رست در مقابل نور یک طرفه (2

گار دارای محتویات نوک دانه رست بر روی بخشی از لبۀ دانه  رست که نوک آن قطع شده است. قرار دادن آ (3

گار معمولی بر روی دانه رستی که در روشنایی قرار داشته است و نوک آن قطع شده است. قرار دادن آ (4

چند مورد عبارت زیر را به طور نادرست تکمیل می کند؟85

"در رابطه با گیاهان گل داری که ............، می توان گفت به طور حتم ............"

الف) روزکوتاه هستند - زمانی سرالد گل تولید می کنند که طول روز از حد معینی کوتاه تر نباشد.

ب) شب کوتاه هستند - در فصل تابستان اولین سال رویشی آن ها، سرالد رویشی به زایشی تبدیل می شود.

ج) برای گل دهی نیاز به گذراندن یک دورۀ سرما دارند - ممکن نیست در سال اول عمر خود، دانه تولید کنند.

د) قابلیت تولید کیسۀ رویانی را دارند - در پی ورود ویروس بیماری زا به گیاه، یاخته های گیاهی آلوده، سالیسیلیک اسید تولید

می کنند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کدام گزینه، در رابطه با گیاهانی که بیشترین تعداد گیاهان آونددار روی زمین را به خود اختصاص داده اند، نادرست است؟86

در طی ریزش برگ، در الیۀ محافظ برگ، یاخته های دارای سوبرین در دیواره ایجاد می کنند. (1

یاخته های روپوستی تمایزیافتۀ برگ تله مانند گیاه گوشتخوار در پی برخورد با حشرات باعث بسته شدن برگ می شوند. (2

در پی آسیب به ساقۀ نوعی گیاه دولپه، یاخته های پارانشیمی با تقسیم خود سبب  ترمیم بافت می شوند. (3

کاسیا وابسته به جانورانی است که دارای یک طناب عصبی شکمی و چشم های مرکب در بدن خود گرده افشانی در درخت آ (4

باشند.

Mohadeseh
Rectangle



20لرنیتو 1399 /20

چند مورد از عبارت های زیر در مورد فعالیت تنظیم کننده های رشد گیاهی درست است؟87

الف- خم  شدن دانه رست در پاسخ به نور یک جانبه به معنای اختالف تعداد یاخته های دو طرف آن است.

ب- محرک های رشد بر اساس محل ترشح برخالف مقدار می توانند نقش بازدارندگی داشته باشند.

ج- چارلز داروین و پسرش با انجام آزمایش هایی بر روی دانه رست نوعی گیاه از گندمیان، منشأ تولید اکسین را یافتند.

د- نور یک جانبه باعث جابه جایی اکسین از سمت مقابل نور به سمت دور از نور می شود.

3 (2 4 (1

1 (4 2 (3

هورمون ساقه زایی ............ هر هورمون مؤثر در چیرگی رأسی، قطعًا ............88

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

کدام عبارت در مورد گل دهی گیاهان، نادرست است؟89

با ایجاد شرایطی، گیاه شبدر در روزهای کوتاه پا�ز گل می دهد. (1

گیاه داوودی در تابستان که روزها طوالنی هستند، گل می دهد. (2

گل دهی گیاه گوجه فرنگی به طول روز و شب وابسته نیست. (3

نور مصنوعی می تواند همانند نور طبیعی باعث گل دهی گیاهان وابسته به نور شود. (4

کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟90

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

فرآیندهای مربوط به مقاومت گیاه در شرایط سخت را کنترل - تشکیل ساقه از یاخته های تمایز نیافته (1

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

تقسیم یاخته ای را تحریک - کاهش مدت نگهداری میوه ها (3

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