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زیست شناسی

گزینه 4 1

مواد آلی نیتروژن دار در شیرۀ پرورده ممکن است در پی فعالیت برخی باکتری های غیرفتوسنتزی (ازجمله ریزوبیوم ها) تولید شده

باشد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: چون ممکن است باردار باشند (ازجمله آمینواسیدها)، پس الزامًا نمی توانند از غشاء سلول عبور کنند.

گزینۀ 2: مواد درون شیرۀ پرورده ممکن است سرعت متفاوتی با جریان توده ای و بقیۀ مواد در حال انتقال داشته باشند.

گزینۀ 3: حرکت مواد نیتروژن دار ازطریق سلول های زنده انجام می گیرد. سلول های اصلی (غربالی) هسته ندارند ولی زنده هستند.

گزینه 1 2

دقت کنید که ترکیبات آلی نیتروژن دار در شیرۀ پرورده شامل آمینواسیدها است. ازطرفی آمینواسیدها به دلیل بار الکتریکی با انتشار

ساده از غشاء سلول عبور نمی کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۲: مواد آلی موجود در شیرۀ پرورده ممکن است با سرعتی متفاوت با جریان توده ای جابه جا  شوند.

گزینۀ ۳: سلول های همراه (هسته دار) نیز حرکت شیرۀ پرورده درون سلول آبکشی (بدون هسته) دخالت دارند.

گزینۀ ۴: باکتری های سردۀ ریزوبیوم (هتروتروف) مهم ترین تثبیت کنندگان نیتروژن هوا هستند که با برقراری رابطۀ همیاری (نوعی

همزیستی) گیاهان تیرۀ پروانه واران به تولید آمینواسید توسط گیاه کمک می کنند.
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گزینه 1 3

تعریق از راه روزنه های آبی که در انتهای رگبرگ قرار دارند صورت می گیرد و نشانۀ بارز فشار ریشه ای است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: نادرست. عامل اصلی حرکت و صعود آب و امالح در آوندهای چوبی، مکش تعرقی ناشی از تعرق در سطح بخش های

هوایی است .

گزینۀ 3: نادرست. جذب آب به دنبال تجمع مواد محلول (مانند پتاسیم و کلر) درون یاخته های نگهبان روزنۀ هوایی، باعث افزایش

فشار تورژسانس آن و درنتیجه باز شدن روزنۀ هوایی می شود. عکس این حالت باعث بسته شدن روزنۀ هوایی خواهد شد.

گزینۀ 4: نادرست. کاهش بخار آب اطراف گیاه، باعث افزایش تعرق خواهد شد نه کاهش آن.

گزینه 4 4

دو گروه مهم باکتری های همزیست با گیاهان عبارت اند از ریزوبیوم ها (همزیست ریشۀ گیاهان تیرۀ پروانه وار) و سیانوباکتری ها

(همزیست گونرا و آزوال) که هر دو با تثبیت نیتروژن اتمسفر آن را به صورتی که برای گیاه قابل استفاده باشد درمی آورند. این فرآیند

توسط قارچ هایی که در رابطۀ قارچ ریشه ای شرکت می کنند قابل انجام نیست.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست. سیانوباکتری ها فتوسنتزکننده هستند ولی ریزوبیوم ها مصرف کننده اند و توان تولید مواد آلی با استفاده از انرژی

نور خورشید را ندارند.

گزینۀ 2: نادرست. سیانوباکتری ها و ربزوبیوم ها هر دو برای گیاهانی که همزیستشان هستند، نیتروژن را فراهم می کنند.

گزینۀ 3: نادرست. سیانوباکتری ها در اندام های هوایی (مثل حفرات کوچک روی شاخه و دمبرگ گونرا) گیاه با آن رابطۀ همزیستی

برقرار می کنند (چون خودشان هم فتوسنتزکننده اند و نیاز به نور دارند).
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گزینه 4 5

در ریشۀ گیاهان علفی دولپه، برخالف گیاهان تک لپه، پارانشیم مغز وجود ندارد و مرکز ریشه را (مطابق تصویر زیر) آوند های چوبی

پر کرده اند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: درست. باتوجه به تصویر باال، خارجی ترین الیۀ استوانۀ آوندی الیه ریشه زا است که مرز آن با پوست مشخص است.

گزینۀ 2: درست. باتوجه به تصویر باال، دسته های آوند چوب و آبکش به صورت یک درمیان قرار دارند (درواقع دسته های آوند آبکش

البه الی دسته های چوبی قرار دارند).

گزینۀ 3: درست. در ریشۀ دولپه ها نوار، سطوح جانبی و در ریشۀ تک لپه ها سطوح جانبی و پشتی درون پوست دارای نوار کاسپاری

است.

گزینه 4 6

خروج قطرات آب از منفذ بین یاخته های نگهبان روزنه تعرق نام دارد. با کاهش رطوبت در هوای پیرامون گیاه، میزان تعرق گیاه

افزایش می یابد، نه کاهش!

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: عامل اصلی تعریق فشار ریشه ای است. افزایش فشار ریشه ای باعث افزایش تعریق می شود.

گزینۀ ۲: مکش تعرقی یا فشار تعرقی باعث باال رفتن شیرۀ خام در آوند چوبی (باال رفتن آب و امالح) می شود.

گزینۀ 3: با ورود یون های کلر و پتاسیم به همراه ساکارز به درون  یاخته های نگهبان روزنه و ورود آب به آن ها روزنۀ هوایی باز

می شود. البته دقت کنید که این موضوع یکی از شرایط نیست بلکه برای باز شدن روزنه همواره این اتفاق می افتد.

گزینه 2 7

باکتری های همزیست با گیاهان شامل ریزوبیوم ها و سیانوباکتری ها است. هر دو دسته در تثبیت نیتروژن جو مؤثرند و شکل

مولکولی نیتروژن جو  را تغ�ر می دهند. در  فرایند تثبیت نیتروژن  به  تبدیل می شود.

گزینۀ ۱: سیانوباکتری ها در اندام های هوایی مثل ساقۀ گیاهان نیز یافت می شوند. مثًال به صورت همزیست با گیاه گونرا نیز

مشاهده می شود.

گزینه های ۳ و ۴: از بین این دو نوع باکتری، فقط سیانوباکتری ها تثبیت کنندۀ دی اکسید کربن هستند. این باکتری ها با انجام

فتوسنتز قند و دیگر مواد آلی موردنیاز خود را می سازند.

(N )۲N ۲NH۳
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گزینه 2 8

از شته ها می توان برای تع�ن سرعت و ترکیب شيرۀ پرورده استفاده کرد. شته نوعی حشره است و در حشرات همولنف از طریق

منافذ دریچه دار به قلب بازمی گردد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: مغز حشرات از چند گرۀ به هم جوش خورده تشکیل شده است، نه گره های مجزا!

گزینۀ ۳: قیف مژک دار مربوط به سامانۀ دفعی متانفریدی است ولی سامانۀ دفعی حشرات لوله های مالپیگی است.

گزینۀ ۴: برجستگی های کوچک و پراکندۀ پوستی معادل دیگری برای آبشش است. حشرات سامانۀ تبادلی نایدیسی دارند، نه

آبششی!

گزینه 2 9

منظور سؤال، شته (نوعی حشره) است که می دانیم اسکلت خارجی آن عالوه بر کمک به حرکت (اتصال به ماهیچه ها) نقش

حفاظتی نیز دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست. قلب حشرات دارای تعدادی منفذ دریچه دار برای ورود خون (همولنف) است که هنگام انبساط قلب باز و هنگام

انقباض قلب بسته اند.

گزینۀ 3: نادرست. با تحریک هر گرۀ عصبی در حشرات، ماهیچه های مربوط به همان بند تحریک می شوند.

گزینۀ 4: نادرست. حشرات یک طناب عصبی دارند و توصیف دو طناب عصبی موازی مربوط به کرم پهن پالناریا است نه حشرات.
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گزینه 1 10

فقط مورد (ب) درست است.

بررسی موارد:

الف) نادرست. دانه های گردۀ نارس که حاصل میوز درون بساک هستند، ابتدا به هم متصل هستند ولی پس از تشکیل (با ژله ای

شدن تیغۀ میانی) از هم جدا می شوند.

ب) درست. یاختۀ حاصل از میوز در بساک (دانۀ گردۀ نارس) از نظر دیواره دچار تغ�راتی می شود که منجر به ایجاد دو پوستۀ

داخلی و خارجی می گردد.

ج) نادرست. از میوز یکی از یاخته های پارانشیم خورش درون تخمک، 4 یاخته (یکی بزرگ تر و سه تا کوچک تر) ایجاد می شود که

یاخته های کوچک تر از بین خواهند رفت و میتوز نمی کنند.

د) نادرست. تمام یاخته های هاپلوئید در هنگام تشکیل توسط یاخته های دوالد احاطه شده اند. به صورت زیر:

1. دانه های گردۀ نارس و رسیده (سلول رویشی و زایشی) همگی درون بساک تولید می شوند و یاخته های اطراف آن ها دوالد

هستند.

2. سلول های اسپرم درون لولۀ گرده که اطراف آن خامه و تخمدان دوالد قرار دارد تولید می شود.

3. یاخته های هاپلوئید حاصل از میوز درون تخمک، در وسط پارانشیم خورش که دوالد است تولید می شوند.

4. اطراف کیسۀ رویانی (که یاخته های هاپلوئید دارد) باقی ماندۀ خورش و همچنین پوستۀ تخمک وجود دارد که دوالد هستند.

گزینه 3 11

ژنوتیپ گیاه والد مادۀ WW است، پس ژنوتیپ یاختۀ تخم زا به صورت W و ژنوتیپ یاختۀ دوهسته ای به صورت WW می باشد. از

طرفی ژنوتیپ گیاه والد نر برابربا RW است، پس اسپرم های این گیاه دارای ژنوتیپ R و W می باشد.

حال اگر اسپرم R با تخم زا لقاح پیدا کند، ژنوتیپ تخم اصلی RW (صورتی) می باشد، و ژنوتیپ تخم ضمیمه و آندوسپرم به صورت

RWW است.

WWW (سفید) و ژنوتیپ تخم ضمیمه و آندوسپرم به صورت WW با تخم زا لقاح یابد، تخم اصلی به صورت W اما اگر اسپرم

می شود.
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گزینه 1 12

فقط مورد "ب" صحیح است.

بررسی موارد:

الف) دربرخی میوه های بدون دانه اینگونه نیست.

ب) بعضی از میوه های کاذب از رشد بخش نهنج ساخته می شوند. توجه داشته باشید که سایر بخش های گل (به جز تخمدان)

می توانند در ساخت میوه های کاذب نقش داشته باشند.

ج) همۀ میوه های حقیقی از رشد تخمدان گل ایجاد می شوند.

د) در برخی از میوه های دانه دار فضای تخمدان با برچه ها تقسیم شده است.

گزینه 4 13

باتوجه به صورت سؤال که گیاه دوجنسی عنوان کرده است، می توان گل تک جنسیتی و گل دوجنسیتی را در نظر گرفت.

به این ترتیب در این گیاه گل نر و گل ماده وجود دارد. یاخته های تک الدی (هاپلوئیدی) موجود در این گل ها عبارت اند از:

یاخته های دانه گرده نارس، یاخته های دانه گرده رسیده، اسپرم و یاخته های کیسۀ رویانی (ازجمله تخم زا و یاختۀ دوهسته ای).

دقت کنید که همۀ یاخته های هاپلوئیدی در حال تشکیل در وسط یاخته های دیپلوئیدی است. دانه گرده نارس و رسیده درون

کیسۀ گرده، اسپرم در بین یاخته های زامه و یاخته های کیسۀ رویانی درون بافت خورش تولید می شوند که همگی دیپلوئید

هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: فقط برای یاخته های دانه گرده نارس صحیح است.

گزینۀ 2: فقط برای دانه گرده و تشکیل اسپرم درست است ولی برای یاخته های حاصل از تقسیم مادگی در کتاب درسی اشاره ای

نشده است.

گزینۀ 3: همۀ یاخته های حاصل از تقسیم از میوز الزامًا زنده نمی مانند. همان طور که می دانیم سه یاختۀ حاصل می میرند و فقط

یک یاخته زنده مانده و میتوز انجام می دهد.

گزینه 3 14

موارد الف، ج، د به درستی بیان شده است.

بررسی موارد:

الف) درست؛ میوه ای که از رشد تخمدان ایجاد شده، میوۀ حقیقی نامیده می شود.

ب) نادرست؛ اگر در تشکیل میوه قسمت های دیگر گل نقش داشته باشند، میوه کاذب است؛ بنابراین در تشکیل میوۀ کاذب ممکن

است بخشی به غیراز نهنج نقش داشته باشد.

ج) درست؛ در گیاه موز، میوه بدون دانه از لقاح یاختۀ تخم زا و اسپرم به وجود می آید.

د) درست؛ در کتاب درسی یازدهم می خوانیم که در برخی میوه های دانه دار (مانند پرتقال)، فضای تخمدان با دیواره برچه ها به

بخش های مختلف تقسیم می شود.
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گزینه 2 15

طویل شدن ساقه و جوانه زنی از اثرات ژیبرلین ها است. این هورمون ها در تولید میوه های بدون دانه مؤثر هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: آبسزیک اسید در خفتگی دانه ها و جوانه ها مؤثر است، درصورتی که درشت کردن برخی میوه ها از اثرات اتیلن است.

گزینۀ 3: شادابی شاخه های گل از اثرات سیتوکینین است. دقت کنید که در بخش دوم از سلول های تمایزیافته صحبت شده است

درصورتی که سیتوکینین ها در تولید ساقه از سلول های کالوس (تمایز نیافته) مؤثرتر هستند.

گزینۀ 4: آبسزیک اسید در حفظ تعادل آبی مؤثر است، درصورتی که سیتوکینین ها موجب افزایش مدت نگهداری میوه ها می شوند.

گزینه 2 16

آبسیزیک اسید نوعی بازدارندۀ رشد است و موجب خفتگی در جوانه ها و دانه ها می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: تنظیم مراحل انتهای نمو به هورمون های بازدارندۀ رشد مربوط است ولی تشکیل ساقه از سلول های تمایز نیافته به محرک

رشد مربوط است.

گزینۀ ۳: محرک های رشد همانند سیتوکینین تقسیم یاخته ای را تحریک می کنند ولی کاهش مدت نگهداری میوه مربوط به اتیلن

(بازدارندۀ رشد) است.

گزینۀ ۴: آبسیزیک اسید از رشد جوانه ها جلوگیری می کند ولی ژیبرلین در تولید میوۀ بدون دانه دخالت دارد.

گزینه 1 17

کاسیا باز می شوند، نوعی ترکیب شیمیایی تولید و منتشر می کنند که با فراری دادن مورچه ها، مانع از حملۀ آن ها به وقتی گل های آ

زنبورهای گرده افشان می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

کاسیا به زنبورها حمله می کنند نه زنبورها به مورچه ها. گزینۀ 2: نادرست. مورچه های نگهبان آ

کاسیا ترکیب شیمیایی برای فراری دادن مورچه ها آزاد می کند. گزینۀ 3: نادرست. درخت آ

کاسیا عامل جلب زنبورهای گرده افشان به سمت گیاه هستند نه مورچه ها. گزینۀ 4: نادرست. گل آ

گزینه 2 18

با قطع جوانۀ انتهایی، در جوانۀ جانبی میزان سیتوکینین زیاد و میزان اکسین و اتیلن کم می شود. سیتوکینین در فرآیند سیتوکینز

(ایجادیاخته های جدید) و اکسین در تشکیل میوۀ بدون دانه نقش دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست. سیتوکینین باعث ریزش برگ ها نمی شود و حتی سرعت پیر شدن اندام های هوایی گیاه را به تأخیر می اندازد.

گزینۀ 3: نادرست. سیتوکینین باعث رشد تعداد یاخته ها می شود نه رشد طولی یاخته ها (اکسین عامل رشد طولی یاخته ها است).

گزینۀ 4: نادرست. عامل اصلی تحریک ریشه زایی اکسین است نه سیتوکینین (گرچه برای ریشه زایی مقدار کم سیتوکینین در برابر

مقدار زیاد اکسین الزم است).
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گزینه 2 19

با قطع جوانه های رأسی در ساقۀ یک گیاه جوان، مقدار هورمون سیتوکینین در جوانه های جانبی، افزایش و مقدار هورمون اکسین

در این جوانه ها کاهش می یابد. سیتوکینین پیر شدن اندام های هوایی گیاه را به تأخیر می اندازند و اکسین در پدیدۀ نورگرایی با

تجمع در سمت تاریک ساقه سبب افزایش رشد طولی یاخته ها می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: ریزش برگ ها با تشکیل الیۀ جداکننده توسط اتیلن انجام می شود، نه سیتوکینین!

گزینۀ ۳: همۀ هورمون های محرک رشد ازجمله سیتوکینین سبب تحریک تقسیم یاخته ای می شود. آبسیزیک اسید سبب بسته

شدن روزنه های هوایی در شرایط خشکی می شود، نه اکسین!

گزینۀ ۴: آبسیزیک اسید سبب کاهش رشد گیاه در شرایط نامساعد محیطی می شود نه سیتوکینین! اکسین با تحریک تقسیم

یاخته ای در پدیدۀ ریشه زایی سبب ایجاد یاخته های جدید می شود.

گزینه 3 20

هورمونی که در غیاب اکسیژن (شرایط بی هوازی) تولید می شود، اتیلن است که در درشت شدن میوه نقش ندارد. درشت شدن

میوه توسط هورمون ژیبرلین انجام می شود.

گزینه 4 21

همۀ موارد نادرست اند.

بررسی موارد:

الف: فعالیت زنجیره های انتقال الکترون در غشای تیالکوئیدها با تجزیۀ مولکول های آب و مصرف آب همراه است که مصرف آب

در برگ باعث حرکت و جابه جایی شیرۀ خام در عناصر آوندی به منظور جبران کمبود آب در برگ می گردد.

ب: آبسیزیک اسید هورمونی است که نقش مخالف با هورمون ژیبرلین دارد. این هورمون با بستن روزنه ها و حفظ جذب آب

توسط گیاه بر روی جابه جایی شیرۀ خام در آوندهای چوبی نظیر تراکئیدها تأثیرگذار است.

ج: ورود آب از آوند چوبی به آوند آبکش سبب حرکت شیرۀ پرورده به صورت جریان توده ای می شود.

د: روزنه های آبی همیشه باز هستند.

گزینه 2 22

خم شدن دانه رست در برابر نور یک جانبه به علت جابه جایی اکسین از سمت مقابل نور به سمت سایه است.

گزینه 4 23

جیبرلین ها نوعی محرک رشد گیاهی هستند که برای اولین بار از قارچ جیبرال استخراج و شناسایی شدند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": محرک های رشد (اکسین ها، سیتوکینین ها و جیبرلین ها) در فرآیندهای رشد مانند تحریک تقسیم یاخته، رشد طولی

یاخته ها، ایجاد و حفظ اندام ها نقش دارند.

گزینۀ "۲": بعضی از اکسین ها، گیاهان دولپه ای نظیر لوبیا را از بین می برند.

گزینۀ "3": دو هورمون اکسین و سیتوکینین در غلظت های مختلف می توانند ریشه زایی یا ساقه زایی را در تودۀ یاختۀ تمایز نیافته

القا کنند.
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گزینه 2 24

سیتوکینین، هورمون ساقه زایی است که همانند هر دو هورمون مؤثر در چیرگی رأسی یعنی اکسین و اتیلن، نوعی تنظیم کنندۀ رشد

هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "1": هورمون اتیلن بازدارندۀ رشد است.

گزینۀ "3": اکسین و سیتوکینین هر دو در تمایز کال نقش دارند.

گزینۀ "۴": سیتوکینین سبب افزایش طول عمر برگ ها و اتیلن با ریزش برگ ها، در کاهش طول عمر آن ها نقش دارد.

گزینه 3 25

همان طور که در شکل کتاب درسی مشاهده می کنید، در هنگام خروج ریشۀ رویانی، آمیالز از الیۀ گلوتن دار رها و بر آندوسپرم اثر

می گذارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": تولید و ترشح جیبرلین در رویان رخ می دهد (نه آندوسپرم).

گزینۀ "۲": آنزیم های تجزیه کنندۀ پکتین جزء آنزیم های تجزیه کنندۀ دیوارۀ یاخته اند (نه مؤثر بر ذخایر آندوسپرم).

گزینۀ "۴": الیۀ گلوتن دار، آنزیم های گوارشی را تولید و رها می سازد.
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