
1/22لرنیتو 1399

زیست شناسی

گزینه 3 1

منظور سؤال مربوط به توصیف الیۀ درون پوست (آندودرم) است که جزء سلول های پوست است نه استوانۀ آوندی.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": برخی از گیاهان ریشه ندارند مانند گیاه انگل سس.

گزينۀ "2": در برخی از ریشه ها، نوار کاسپاری عالوه بر دیواره های جانبی درون پوست، دیوارۀ پشتی را نیز می پوشانند و ظاهر

نعلی شکل پیدا می کنند.

گزينۀ "4": درون پوست مانع از ورود مواد ناخواستۀ روش آپوپالستی به درون گیاه می شود و مانند صافی عمل می کند.

گزینه 2 2

موارد "الف" و "ب" صحیح اند. خاک، ترکیبی از مواد آلی و غیرآلی و ریزاندامگان ها (میکروارگانیسم ها) است. بخش آلی خاک یا

گیاخاک (هوموس)، به طور عمده از بقایای جانداران و به ویژه اجزای در حال تجزیۀ آن ها تشکیل شده است. ذرات غیرآلی خاک از

تخریب فیزیکی و شیمیایی سنگ ها در فرآیندی به نام هوازدگی ایجاد می شوند. اسیدهای تولیدشده توسط جانداران و نیز ریشۀ

گیاهان، می توانند هوازدگی شیمیایی ایجاد کنند. بیشتر نیتروژن مورداستفادۀ گیاهان به صورت یون آمونیوم یا نیترات است. این

ترکیبات در خاک و توسط ریزاندامگان تشکیل می شوند. باکتری ها نیز جزء ریزاندامگان محسوب می شوند. ضمنًا کالهک ریشۀ

ترکیبات پلی ساکاریدی ترشح می کند که سبب لزج شدن سطح آن و درنتیجه نفوذ آسان ریشه به خاک می شود؛ بنابراین باکتری ها

همانند ریشۀ گیاهان در تولید مواد آلی و غیرآلی موجود در خاک نقش دارند.

گزینه 2 3

بررسی گزینه ها:

گزينۀ "1": فسفات اغلب برای گیاهان غیرقابل دسترس است.

گزينۀ "2": فسفر فقط به صورت فسفات (یون منفی) و نیتروژن به صورت نیترات و آمونیوم جذب گیاه می شود. (نیترات یونی با بار

منفی و آمونیوم یونی با بار مثبت است)

گزينۀ "3": بیشتر فسفر و نیتروژن موردنیاز گیاه از خاک و توسط ریشه جذب می شود.

گزينۀ "4": نیتروژن و فسفر هر دو در ساختار مولکول های وراثتی دیده می شوند.
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گزینه 2 4

موارد "ب" و "پ" صحیح هستند.

الف) گروهی از باکتری های تثبیت کنندۀ نیتروژن در خاک و گروهی در ریشۀ بعضی گیاهان زندگی می کنند (ریزوبیوم ها)، بنابراین

تثبیت نیتروژن ادامه می یابد.

ب) منظور، باکتری های آمونیاک ساز است. یون آمونیوم توسط باکتری های آمونیاک ساز و نیز باکتری های تثبیت کننده نیتروژن تولید

می شود، بنابراین تولید آمونیوم کاهش می یابد.

پ) منظور، باکتری های نیترات ساز است که در غیاب آن ها، نیترات خاک کاهش می یابد، ولی آمونیوم می تواند مستقیمًا جذب

ریشه شود.

ت) باکتری های آمونیاک ساز نیز همانند باکتری های تثبیت کنندۀ نیتروژن، یون آمونیوم تولید می کنند.

گزینه 4 5

همۀ موارد عبارت را به نادرستی تکمیل می کنند.

بررسی موارد:

الف) گیاه توبره واش و گیاه آزوال در تاالب های شمال می رویند. گیاه توبره واش از گیاهان حشره خوار است و به کمک بخش

کوزه مانند خود به شکار و سپس گوارش حشرات و الرو آن ها می پردازد؛ بنابراین آنزیم هایی برای گوارش حشرات دارد؛ اما گیاه آزوال

یک گیاه کوچک آبزی است و چنین ویژگی ندارد.

ب) گیاه گونرا و گیاهان حشره خوار در خاک های فقیر ازنظر نیتروژن می رویند. سیانوباکتری هایی که در حفره های کوچک شاخه و

دمبرگ گیاه گونرا زندگی می کنند، نیتروژن تثبیت شده را برای گیاه فراهم می کنند، اما گیاهان حشره خوار مواد نیتروژن دار خود را از

باکتری های همزیست نمی گیرند.

ج) گیاهان انگل همه یا بخشی از آب و مواد غذایی خود را از یک گیاه فتوسنتزکننده دریافت می کنند.

د) گیاه گونرا در حفره های موجود در ساقه و دمبرگ خود دارای سیانوباکتری های تثبیت کنندۀ نیتروژن است که مواد نیتروژن دار

موردنیاز خود را ازطریق اندام های هوایی می گیرد، نه ریشه.

گزینه 4 6

اگر در شرایطی فشار آب در داخل گیاه زیاد، اما شدت تعرق کمتر از شدت جذب آب باشد، عمل تعریق صورت می گیرد. این اتفاق

در مواردی مانند اشباع شدن اتمسفر از بخار آب و کاهش تعرق نسبت به عمل جذب آب در شب های سرد و مرطوب ایجاد

می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "1": افزایش کشش تعرقی احتمال تعریق را کاهش می دهد.

گزینۀ "2": کاهش فشار ریشه ای باعث کاهش تعریق در برگ می شود.

گزینۀ "3": کاهش میزان رطوبت هوا باعث کاهش تعریق می شود.
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گزینه 2 7

کودهای شیمیایی همراه با کودهای زیستی مصرف می گردد که باعث رشد سریع باکتری ها، جلبک ها و... می گردد که افزایش این

عوامل مانع نفوذ نور و اکسیژن کافی به آب می گردد همانند گیاه آزوال.

بررسی گزینه های نادرست:

گزینۀ "۱": گیاه توبره واش نیز در محیطی با نیتروژن کم زندگی می کند، اما نیاز خود را با شکار حشرات رفع می کند.

گزینۀ "٣":گیاه آزوال، بومی ایران نیست.

گزینۀ "۴": علت بزرگ بودن گیاه گونرا، همزیستی اش با سیانوباکتری است اما ریزوبیوم ها در برجستگی های ریشۀ گیاهان تیره

پروانه واران وجود دارند.

گزینه 1 8

برخالف بقیه کلروپالست دارند و درون آب خالص، چون پتانسیل آب خالص بیشتر از پتانسیل درون یاخته است، پس آب به درون

یاخته وارد می شود.

گزینه 4 9

ذرات غیرآلی خاک از تخریب فیزیکی و شیمیایی سنگ ها در فرآیندی به نام هوازدگی ایجاد می شوند.

بررسی گزینه ها:

گزينۀ "1": این ذرات غیرآلی در اندازۀ بسیار کوچک رس تا درشت شن و ماسه را شامل می شوند.

گزينۀ "2": به عنوان مثال فسفر نوعی عنصر است که در ترکیبات غیرآلی خاک یافت می شود. این عنصر را می توان در ساختار

پروتئین ها و مولکول های وراثتی (DNA) نیز یافت.

گزينۀ "3": آنچه از بقایای در حال تجزیۀ جانداران ازجمله جانوران ایجاد می شود، بخش آلی خاک یا همان گیاخاک (هوموس)

است.

گزينۀ "4": تغ�رات متناوب اقلیمی مثل یخ زدن در اثر سرما و ذوب شدن در اثر گرما باعث خرد شدن سنگ ها می شود که این

نوعی تخریب فیزیکی است. همچنین اسیدهای تولیدشده توسط ریشۀ گیاهان می توانند موجب تخریب شیمیایی سنگ ها شوند

و بر تعداد ذرات غیرآلی خاک بیفزایند.

گزینه 2 10

باکتری های آمونیاک ساز در خاک، مواد آلی را مصرف و آمونیوم تولید می کنند. باکتری های نیترات ساز آمونیوم را مصرف و نیترات

تولید می کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": باکتری های تثبیت کنندۀ نیتروژن و باکتری های آمونیاک ساز، یون آمونیوم را تولید می کنند. باکتری های تثبیت کنندۀ

نیتروژن به صورت آزاد در خاک یا همزیست با گیاهان زندگی می کنند.

گزینۀ "3": باکتری های تثبیت کنندۀ نیتروژن، آمونیوم را تولید می کنند که می تواند از ریشه به اندام های هوایی گیاه منتقل شود.

گزینۀ "۴": بیشتر نیتروژن مورداستفادۀ گیاهان به شکل یون های نیترات و آمونیوم است. درحالی که باکتری های نیترات ساز فقط

قادر به تولید نیترات (یک نوع مادۀ نیتروژن دار قابل جذب برای گیاه) هستند.
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گزینه 2 11

یاخته های معبر که در ریشۀ برخی گیاهان وجود دارد، جزء یاخته های درون پوست (آندودرم) محسوب می شوند. تمام یاخته های

پوست در گیاهان جزء سامانۀ بافت زمینه ای محسوب می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

۱) در ریشۀ بعضی از گیاهان، نوار کاسپاری عالوه بر دیواره های جانبی درون پوست، دیوارۀ پشتی را نیز می پوشاند و انتقال مواد از

این یاخته ها را غیرممکن می کند. در برش عرضی و زیر میکروسکوپ نوری، این یاخته ها ظاهر نعلی یا U شکل دارند.

۳) یاخته های معبر، جزء یاخته های درون پوست (نه استوانۀ آوندی) هستند.

۴) یاخته های معبر، برخالف سایر یاخته های مجاور خود در الیۀ آندودرم، نوار کاسپاری ندارند. نوار کاسپاری از جنس چوب پنبه

(سوبرین) تشکیل شده است.

گزینه 4 12

یکی از معمول ترین سازگاری ها برای جذب آب و مواد مغذی، همزیستی ریشۀ گیاهان با انواعی از قارچ ها است که به آن قارچ

ریشه ای گفته می شود. حدود ۹۰ درصد گیاهان دانه دار با قارچ ها همزیستی دارند.

بررسی گزینه ها:

گزینه های "۱" و "3": در هر نوع قارچ ریشه ای، رشته های قارچ در تماس با یاخته های ریشه قرار می گیرند و به تبادل مواد با آن ها

می پردازند.

گزینۀ "۲": در قارچ ریشه ای، قارچ، مواد آلی را از ریشۀ گیاه می گیرد و برای گیاه، مواد معدنی و به خصوص فسفات فراهم می کند؛

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

گزینۀ "۴": جزء قارچی در قارچ ریشه ای، درون ریشه یا به صورت غالفی در سطح ریشه زندگی می کنند. غالف قارچی با فرستادن

رشته های ظریفی به درون ریشه، تبادل مواد را با ریشه انجام می دهد.

گزینه 1 13

ریزوبیوم ها با گیاهان تیرۀ پروانه واران رابطۀ همزیستی دارند. دقت کنید هر دوی آن ها در یک بوم سازگان قرار می گیرند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "2": ریزوبیوم ها نیتروژن را به آمونیوم (نه نیترات) تبدیل می کنند.

گزينۀ "3": این باکتری ها نمی توانند از مواد معدنی، مواد آلی تولید کنند و فتوسنتزکننده نیستند.

گزينۀ "4": باکتری های تثبیت کنندۀ نیتروژن به صورت آزاد و یا به صورت هم زیست با ریشۀ گیاهان زندگی می کنند.

گزینه 3 14

منظور صورت سؤال یاخته های الیۀ ریشه زا در ریشۀ نوعی گیاه دولپه است. دقت کنید که این سلول ها جزئی از استوانۀ آوندی

هستند و ضخیم ترین بخش ریشه در گیاهان دولپه، پوست می باشد؛ پس این گزینه نادرست است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱) این یاخته ها در مجاورت با یاخته های بافت زمینه ای موجود در پوست قرار دارند.

گزینۀ ۲) آب و امالح معدنی بعد از عبور از درون پوست، برای گذر از الیۀ ریشه زا از هر دو مسیر آپوپالستی و سیمپالستی عبور

می کنند.

گزینۀ ۴) این یاخته ها به همراه یاخته های درون پوست با صرف انرژی زیستی و به کمک انتقال فعال، یون های معدنی را به درون

آوند چوبی منتقل می کنند.
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گزینه 4 15

باکتری های آمونیاک ساز و تثبیت کنندۀ نیتروژن هر دو یون آمونیوم تولید می کنند؛ اما باکتری های تثبیت کنندۀ نیتروژن، یون

) و باکتری های آمونیاک ساز، یون آمونیوم را از مواد آلی تولید می کنند. Nآمونیوم را از شکل مولکولی نیتروژن ( ۲

گزینه 2 16

۱) مسیر آپوپالستی با رسیدن به نوار کاسپاری پایان می یابد اما آب و مواد محلولی که از مسیر سیمپالستی عبور می کنند می توانند

از همین مسیر از الیۀ آندودرم نیز رد شوند.

۲) الیۀ آندودرم دارای چوب پنبه است اما توسط بن الد (كامبیوم) چوب پنبه ساز تولید نشده است. (نادرست)

۳) عبور آب از یک غشای نیمه تراوا اسمز نام دارد. باتوجه به شکل کتاب درسی دهم متوجه می شویم که در طی عبور آب از مسیر

آپوپالستی، مواد از غشاء عبور نمی کنند.

۴) در ریشۀ بعضی از گیاهان، نوار کاسپاری عالوه بر دیواره های جانبی، دیوارۀ پشتی را نیز می پوشاند.

گزینه 1 17

بررسی گزینه ها:

گزینۀ "۱": کودهای شیمیایی شامل عناصر معدنی هستند که به راحتی در اختیار گیاه قرار می گیرند، بنابراین می توانند به سرعت،

کمبود مواد مغذی خاک را جبران کنند. مصرف بیش از حد کودهای شیمیایی می تواند آسیب های زیادی به خاک و محیط زیست

وارد و بافت خاک را تخریب کند. از طرفی با شسته شدن توسط بارش ها، این مواد به آب ها وارد می شود حضور این مواد باعث

رشد سریع باکتری ها، جلبک ها و گیاهان آبزی می شود.

کنه ای ساخته می شود که فاصلۀ فراوانی بین یاخته های آن وجود دارد. این گزینۀ "۲": سامانۀ بافت زمینه ای در گیاهان آبزی از نرم آ

فاصله ها با هوا پر شده اند.

گزینۀ "3": بعضی گیاهان در آب ها و یا در جاهایی زندگی می کنند که زمان هایی از سال با آب پوشیده می شوند این گیاهان با

مشکل کمبود اکسیژن مواجه اند، به همین علت برای زیستن در چنین محیط هایی سازش هایی دارند. این گیاهان در اندام های

کنه هوادار دارند. اصلی خود (ریشه، ساقه و برگ) نرم آ

گزینۀ "۴": ریشه های درختان ّحرا در آب و گل قرار دارند. درختان را برای مقابله با کمبود اکسیژن، ریشه هایی دارند که از سطح آب

بیرون آمده اند، این ریشه ها با جذب اکسیژن از هوا (نه آب) مانع از مرگ ریشه ها به علت کمبود اکسیژن می شوند. به همین علت

به این ریشه ها، شش ریشه می گویند.

گزینه 1 18

کنۀ هوادار در ریشه، ساقه و برگ، یکی از سازش های گیاهان آبزی است. نرم آ

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۲": بعضی گیاهان در مناطق خشک و کم آب، ترکیب های پلی ساکاریدی در ُکریچه های خود دارند. این ترکیبات مقدار

فراوانی آب جذب می کنند و سبب می شوند تا آب فراوانی در کریچه ها ذخیره شود. گیاه در دوره های کم آبی از این آب استفاده

می کند.

گزینۀ "٣": در گیاه خرزهره (نه در هر گیاه)، کرک ها با به دام انداختن رطوبت هوا، اتمسفر مرطوبی در اطراف روزنه ها ایجاد

می کنند و مانع خروج بیش از حد آب از برگ ها می شوند.

گزینۀ "۴": گیاهان حشره خوار و گیاه گونرا در خاک فقیر از نظر نیتروژن زندگی می کنند. گیاهان حشره خوار به کمک بعضی

برگ های خود به شکار جانوران کوچک می پردازند. گیاه گونرا حشره خوار نیست، بنابراین جانوران کوچک را شکار نمی کند.
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گزینه 2 19

آلکالوئیدها از ترکیبات گیاهی اند و در شیرابۀ بعضی گیاهان به مقدار فراوانی وجود دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": بعضی گیاهان با جذب و ذخیرۀ نمک ها موجب کاهش شوری خاک می شوند.

گزینۀ "٣": برخی گیاهان شبکۀ گسترده ای از ریشه ها یا ریشه های دارای تارهای کشندۀ بیشتر ایجاد می کنند که جذب فسفات را

افزایش می دهد.

گزینۀ "۴": برگ بعضی گیاهان بخش های غیرسبز دارد، کاهش نور در چنین گیاهانی سبب افزایش مساحت بخش های سبز

می شود.

گزینه 4 20

اگر به شکل کتاب درسی با دقت نگاه کنید:

در مرحلۀ اول، قند و مواد آلی در محل منبع، به روش انتقال فعال، وارد یاخته های آبکش می شوند. به این عمل، بارگیری آبکشی

می گویند.

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

در مرحلۀ سوم، محتویات شیرۀ پرورده به صورت جریان توده ای به سوی محل دارای فشار کمتر (نه بیشتر) به حرکت در می آیند.

در مرحلۀ چهارم، در محل مصرف، مواد آلی شیرۀ پرورده، با انتقال فعال، باربرداری (باربرداری آبکشی) و آنجا مصرف یا ذخیره

می شوند.

گزینه 1 21

گیاه توبره واش گیاهی گوشت خوار و درعین حال فتوسنتزکننده است، درحالی که سس انگل است و فتوسنتز نمی کند.

گزینه 2 22

موارد "الف، ب و ج" صحیح هستند.

یاخته های درون پوست و یاخته های زندۀ درون استوانۀ آوندی ریشه، با انتقال فعال، یون های معدنی را به درون آوندهای چوبی

منتقل می کنند. در اثر تجمع یون ها آب به آوند چوبی وارد می شود و ایجاد فشار ریشه ای می نماید.

گزینه 1 23

شمارۀ ۱ مسیر سیمپالستی و شمارۀ ۲ مسیر آپوپالستی را نشان می دهد. سیمپالست به معنی پروتوپالست همراه با پالسمودسم ها

است. انتقال سیمپالستی حرکت مواد از پروتوپالست یک یاخته به یاختۀ مجاور، از راه پالسمودسم ها است. پروتوپالست در

آوندهای چوبی (۴) از بین رفته است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۲": در مسیر آپوپالستی مواد محلول در شیر خام از طریق دیوارۀ یاخته ای یا فضای بین یاخته ای عبور می کند.

گزینۀ "3": یاخته های روپوستی دیوارۀ پسین ضخیم ندارند.

گزینۀ "۴": آوند آبکش در استحکام گیاه نقش مهمی ندارد.

Mohadeseh
Rectangle



7لرنیتو 1399 /22

گزینه 1 24

فقط مورد "الف" از طرح نشان داده شده در صورت سؤال نتیجه گیری نمی شود.

طرح، برای نشان دادن محل آوند آبکش و جهت جریان شیرۀ پرورده است. تورم در باالی حلقه نشان می دهد که شیرۀ پرورده

فقط در آوند آبکش (نه آوند چوبی) جریان دارد، اما از این طرح نمی توان به اختالف سرعت و پیچیدگی حرکت شیرۀ پرورده

نسبت به شیرۀ خام پی برد.

گزینه 4 25

عواملی که باعث اسیدی شدن خاک می شوند، شامل بعضی از اجزای گیاخاک، جانداران و نیز ریشۀ گیاهان می باشند. بعضی از

اجزای گیاخاک، موادی اسیدی تولید می کنند که با داشتن بارهای منفی، یون های مثبت را در سطح خود نگه می دارند و در نتیجه

مانع از شستشوی این یون ها می شود. کتاب درسی مشخص نکرده است که آیا مواد اسیدی تولید شده توسط جانداران و ریشۀ

گیاهان نیز دارای بار منفی در سطح خود هستند یا نه به همین دلیل در گزینه ۴ کلمۀ می تواند گنجانده شده است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": اسیدهای تولید شده توسط جانداران و نیز ریشۀ گیاهان هم می توانند هوازدگی شیمیایی ایجاد کنند.

گزینۀ "۲": در مورد جانداران زنده ای که مواد اسیدی تولید می کنند، نادرست است.

گزینۀ "٣": گیاخاک باعث اسفنجی شدن بافت خاک می شود که برای نفوذ ریشه مناسب است. جانداران زنده ای که مواد اسیدی

تولید می کنند متعلق به بخش گیاخاک (هوموس) نیستند. جاندارانی که در ترکیب خاک دیده می شوند یا زنده اند و یا مرده؛ اگر

زنده باشند متعلق به بخش ریزاندامگان ها (میکروارگانیسم ها) و اگر مرده باشند متعلق به بخش آلی خاک یا همان گیاخاک

(هوموس) هستند.

گزینه 2 26

مصرف بیش از اندازۀ کودهای شیمیایی باعث می شود این کودها با آب شسته شده و وارد آب ها شوند که نتیجۀ آن رشد سریع

باکتری ها، جلبک ها و گیاهان آبزی است که افزایش آن مانع نفوذ نور و اکسیژن کافی به آب می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه های "۱" و "٣": مربوط به مصرف بیش ازحد کودهای شیمیایی است.

گزینۀ "۴": مصرف بیش ازحد اکسیژن توسط باکتری ها، جلبک ها و گیاهان آبزی است نه جانوران.
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گزینه 2 27

پس از باربرداری آبکشی در مرحلۀ چهارم، آب از یاخته های آبکشی خارج و به آوند چوبی وارد می شود؛ بنابراین از میزان آب

یاخته های آبکشی کاسته می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": در باربرداری آبکشی، از میزان قندهای موجود در آوند آبکشی کاسته می شود؛ اما در بارگیری آبکشی این طور نیست.

گزينۀ "3": در مرحلۀ اول، انتقال مواد آلی به یاخته های آبکشی، با فعالیت پروتئین های غشائی و با فرآیند انتقال فعال (با مصرف

ATP) انجام می پذیرد. مهار این پروتئین ها بارگیری آبکشی را غیرممکن می کند.

گزينۀ "4": در مرحلۀ سوم، آب با جریان توده ای در آوند آبکش به سوی محل مصرف حرکت می کند.

گزینه 1 28

شکل، مربوط به گیاه توبره واش است. این گیاه حشرات و الرو آن ها را به سرعت به درون بخش کوزه مانند خود می کشد و سپس

گوارش می دهد. این گوارش در خارج از یاخته های گیاه رخ می دهد و گوارش برون یاخته ای محسوب می شود.

گزینه 2 29

آوند آبکشی مسئول هدایت قند و مواد غذایی دیگر در سرتاسر گیاه است. کشش تعرقی موجب صعود شیرۀ خام در آوند چوبی

می شود.

گزینه 4 30

یاخته های معبر فاقد نوار کاسپاری (نواری از جنس سوبرین یا چوب پنبه) در اطراف خود هستند.

گزینه 2 31

کنه ای است که این بافت رایج ترین بافت سامانۀ زمینه ای است. بافت درون دانه (آندوسپرم) از یاخته های بافت نرم آ

رد سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": بخش گوشتی و سفیدرنگ نارگیل از تقسیم هسته و سیتوپالسم تخم ضمیمه حاصل می گردد.

. گزینۀ "3": به اندازۀ ۳۲ واحد اضافه می گردد، چون اسپرم ها تک الد هستند 

گزینۀ "۴": تعداد هسته های تک الد از ۸ به ۵ کاهش می یابد. دو هستۀ تک الد از یاختۀ دوهسته ای و یک هستۀ تک الد از یاختۀ

تخم زا.

(n = ۱۶)

گزینه 4 32

یاختۀ رویشی رشد می کند اما میتوز ندارد. یاختۀ میوز کننده در پارانشیم خورش نیز رشد می کند اما میتوز انجام نمی دهد (میوز

انجام می دهد).

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "1": یاختۀ گردۀ نارس میتوز دارد اما یاختۀ تخم زا رشد نمی کند و قدرت میتوز هم ندارد.

گزینۀ "2": یاختۀ هاپلوئید دور از تخم زا میتوز انجام نمی دهد.

گزینۀ "3": یاختۀ گامت نر رشد نمی کند و قدرت میتوز ندارد.
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گزینه 4 33

شکل سؤال، مربوط به روش خوابانیدن است. در روش خوابانیدن بخشی از ساقه یا شاخه را که دارای گره است، با خاک

می پوشانند. ساقۀ به کاررفته در این روش جزء ساقه های تخصص یافته برای تولیدمثل غیرجنسی نظیر زمین ساقه، غده، پیاز و ساقۀ

رونده نیست.

گزینه 2 34

در یاخته های پیکری دیپلوئید درخت زیتون ۴۶ کروموزوم (فام تن) وجود دارد. دانۀ گرده رسیدۀ آن، یک یاختۀ رویشی و یک

یاختۀ زایشی دارد که هر دو هاپلوئید هستند؛ پس مجموعًا ۴۶ کروموزوم در هسته های خود دارند. کیسۀ رویانی قبل از وقوع

لقاح، هفت یاخته دارد که شش یاخته تک هسته ای و یک یاخته دو هسته ای است و تمام هسته ها هاپلوئید هستند که

درمجموع ۱۸۴ کروموزوم دارند.

گزینه 4 35

در دانۀ گیاهان دولپه مانند لوبيا، لپه ها ذخیرۀ دانه هستند، درحالی که مغز ریشه در تک لپه ای ها دیده می شود. در دانۀ گیاهان

تک لپه، ذخیرۀ دانه، آندوسپرم بوده و تریپلوئید است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱) زنبق دارای ساقه ای زیرزمینی به نام زمین ساقه است. پیاز خوراکی نیز ساقۀ زیرزمینی کوتاه و تکمه مانندی دارد.

گزینۀ ۲) هر چهار حلقۀ تشکیل دهندۀ گل، در گیاه آلبالو دیده می شود؛ درحالی که گل گیاه کدو، تک جنسی است.

گزينۀ 3) در اولین تقسیم سلول تخم اصلی گیاهان نهان دانه، تقسیم سیتوپالسم به صورت نامساوی انجام می شود و دو سلول با

اندازه های متفاوت ایجاد می شود. در این گیاهان از تقسیم میوز سلول بزرگ شدۀ بافت خورش نیز چهار سلول غیر هم اندازه تشکیل

می شود.

گزینه 3 36

ازآنجاکه ژنوتیپ آندوسپرم به صورت AAaBbb است، درنتیجه ژنوتیپ یاختۀ دوهسته ای به صورت  است و ژنوتیپ

AaBb است، درنتیجه ژنوتیپ گیاه ماده نیز به صورت AaBb است. ازآنجاکه ژنوتیپ پوستۀ دانه به صورت aB اسپرم به صورت

است.

باتوجه به ژنوتیپ اسپرم این گیاه، ژنوتیپ والد نر ممکن است به صورت aaBb و AaBb و aaBB و AaBB باشد. اگر ژنوتیپ

به صورت AaBb باشد، ممکن است ژنوتیپ یاخته های رویشی حالت های دیگری داشته باشد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "1": ازآنجاکه ژنوتیپ گیاه ماده به صورت AaBb و گامت ماده شرکت کرده که Ab است، درنتیجه ژنوتیپ یاخته های

کوچک تر حاصل از تقسیم میوز در این گیاه به صورت Ab و aB باشد.

گزینۀ "2": باتوجه به ژنوتیپ آندوسپرم، ژنوتیپ رویان به صورت AaBb است. ژنوتیپ گیاه ماده نیز به صورت AaBb است.

گزینۀ "4": فنوتیپ گیاه ماده و آندوسپرم هر دو به صورت AB است.

(Ab+Ab)
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گزینه 2 37

تنها مورد (الف) صحیح است.

بررسی موارد:

الف) در روش فن کشت بافت، وجود محیط کشت کامًال سترون الزامی است.

ب) توت فرنگی توسط ساقۀ افقی و بر سطح خاک رشد می یابد.

ج) پیوند زدن یکی از روش های تکثیر رویشی است. در این روش قطعه ای از یک گیاه مانند جوانه یا شاخه به نام پیوندک، روی

تنۀ گیاه دیگری که به آن پایه می گویند، پیوند زده می شود.

گزینه 2 38

مورد (الف) صحیح است.

گیاهان نهان دانه بر اساس اینکه لپه(ها) درون خاک بماند یا همراه با ساقه خارج شوند، به ترتیب رویش زیرزمینی و رویش

روزمینی دارند.

در گیاهان تک لپه ای (مثل ذرت) که رویش زیرزمینی دارند، بخش ذخیره ای دانه آندوسپرم است، درحالی که در گیاه لوبیا

(دولپه ای) رویش روزمینی است و لپه ها با ذخیرۀ آندوسپرم بخش ذخیره ای دانه محسوب می شوند.

در دانۀ تازه تشکیل  شدۀ گیاهان گل دار آندوسپرم به عنوان اندوختۀ دانه است.

گزینه 3 39

۱) زمین ساقه که گیاه جدید از جوانه های آن منشأ می گیرد، دارای جوانه های جانبی و انتهایی است که زیر خاک رشد می کنند،

مانند زنبق. (نادرست)

۲) گیاهان جدید حاصل از ساقه های رونده، غده و زمین ساقه همگی از جوانه ها منشأ می گیرند و در این بین ساقۀ رونده روی

خاک رشد می کند، اما زمین ساقه و غده محل رشدشان زیر خاک است. (نادرست)

۳) ساقۀ رونده که در توت فرنگی مشاهده می شود در محل گره ها جوانه هایی دارد که از رشد آن ها گیاهان توت فرنگی جدیدی

ایجاد می شود. (درست)

۴) غده، پیاز و زمین ساقه زیر خاک رشد می کنند که در این بین، تنها ساقه های غده ای مانند در سیب زمینی قرار دارد و دارای ذخیرۀ

غذایی است. (نادرست)

گزینه 3 40

گامت نر در گیاهان گلدار وسیلۀ حرکتی ندارد؛ بنابراین در این گیاهان برای انتقال گامت نر به درون تخمدان ساختاری به نام لولۀ

گرده تشکیل می شود.

یکی از یاخته های بافت خورش بزرگ می شود و با تقسیم میوز چهار یاختۀ هاپلوئیدی ایجاد می کند. از این چهار یاخته، فقط یکی

باقی می ماند که با تقسیم های میتوز متوالی ساختاری به نام کیسۀ رویانی ایجاد می کند. کیسۀ رویانی هفت یاخته دارد. تخم زا و

یاختۀ دوهسته ای از یاخته های کیسۀ رویانی اند که در لقاح با گامت های نر شرکت می کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

1 و ۴) کیسه های گرده در بساک تشکیل می شوند و یاخته های دیپلوئیدی دارند. از تقسیم کاستمان (میوز) این یاخته ها، چهار

یاختۀ هاپلوئیدی ایجاد می شود که درواقع گرده های نارس اند. هریک از این یاخته ها با انجام دادن تقسیم رشتمان (میتوز) و

تغ�راتی در دیواره به دانۀ گرده رسیده تبدیل می شود. دانۀ گرده رسیده یک دیوارۀ خارجی، یک دیوارۀ داخلی، یک یاختۀ

رویشی و یک یاختۀ زایشی دارد.

۲) باتوجه به شکل کتاب زیست شناسی ۲، در گیاهان گلدار، بساک ممکن است چهار کیسۀ گرده داشته باشد.
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گزینه 4 41

شماره های ۱ تا ۳ به ترتیب نشان دهندۀ یاختۀ دو هسته ای، تخم زا و پوستۀ تخمک است. پس از لقاح، پوستۀ تخمک به پوستۀ

دانه تبدیل می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

۱) آندوسپرم از تقسیمات متوالی تخم ضمیمه تشکیل می شود نه یاختۀ دو هسته ای!

۲) یاختۀ دو هسته ای پس از لقاح، یاختۀ تخم ضمیمه را به وجود می آورد. تخم ضمیمه با تقسیم های متوالی بافتی به نام

کنه ای ساخته شده است و ذخیره ای برای رشد رویان است. آندوسپرم را به وجود می آورد. این بافت از یاخته های نرم آ

۳) گامت نر در گیاهان گل دار فاقد وسیلۀ حرکتی (تاژک) است. به همین دلیل در این گیاهان ساختاری به نام لولۀ گرده تشکیل

می شود.

گزینه 1 42

بررسی گزینه ها:

۱) در تخمک، یکی از یاخته های حاصل از میوز یاخته 2n بافت خورش، باقی می ماند و ۳ بار تقسیم میتوز متوالی انجام می دهد و

درنتیجه ۷ یاخته (۸ هسته) به وجود می آید.

۲) در نهان دانگان، در اثر تقسیم میتوز یاختۀ زایشی موجود در لولۀ گرده، دو گامت نر تولید می شود. یکی با یاختۀ تخم زا و دیگری

با یاختۀ دو هسته ای لقاح می یابد.

۳) یاخته های هاپلوئیدی حاصل از میوز یاخته های کیسۀ گرده، با انجام دادن یک تقسیم رشتمان (میتوز) و تغ�راتی در دیوارۀ

هرکدام به یک دانۀ گرده رسیده تبدیل می شوند. دانۀ گرده رسیده یک دیوارۀ خارجی، یک دیوارۀ داخلی، یک یاختۀ رویشی و

یک یاختۀ زایشی دارد.

۴) به دنبال اولین میتوز تخم نهان دانگان، دو یاخته حاصل می شود که یکی بزرگ تر و دیگری کوچک تر است. از تقسیم متوالی

یاختۀ بزرگ بخش کوچکی به وجود می آید که جزء دانۀ تازه تشکیل شده است.

گزینه 3 43

خفاش ها پستاندارانی هستند که می توانند در شب گرده افشانی کرده و از گل ها تغذیه کنند. خفاش ها مانند سایر پستانداران

نمی توانند امواج فرابنفش بازتاب شده از گل ها و گیاهان را تشخیص دهند. این ویژگی مربوط به حشراتی مانند زنبورها است.

بررسی سایر گزینه ها:

۱) در شب تاریک، خفاش ها گل هایی به رنگ سفید یا روشن را گرده افشانی می کنند.

۲) خفاش ها همانند سایر پستانداران لقاح داخلی و اندام های تخصص یافتۀ جنسی دارند.

۴) خفاش ها مهره دار هستند، درنتیجه دفاع اختصاصی و غیراختصاصی دارند.
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گزینه 3 44

بررسی گزینه ها:

۱) در گیاهانی مانند زنبق، زمین ساقه وجود دارد که به طور افقی زیر خاک رشد می کند؛ اما در گیاه توت فرنگی، ساقۀ رونده به طور

افقی روی خاک رشد می کند.

۲ و ۳) پیاز، ساقۀ زیرزمینی کوتاه و تکمه مانند است. نرگس و الله نیز پیاز دارند. در شرایط مناسب از هر پیاز تعدادی پیاز کوچک

تشکیل می شود که هریک خاستگاه یک گیاه می شوند.

۴) در دیسه های یاخته های بخش خوراکی سیب زمینی، به مقدار فراوانی نشاسته ذخیره شده است که به آن نشادیسه

(آمیلوپالست) می گویند. ذخیرۀ نشاسته، هنگام رویش جوانه های سیب زمینی، برای رشد جوانه ها و تشکیل پایه های جدید از گیاه

سیب زمینی مصرف می شود.

گزینه 4 45

میوه ای که از رشد تخمدان ایجاد شده باشد، میوۀ حقیقی است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه های ۱ و ۳) در گروهی از گیاهان بدون دانه لقاح بین تخم زا و اسپرم صورت نمی گیرد و رویان و دانه ای هم تشکیل نمی گردد.

در گروهی دیگر از گیاهان رویان قبل از تکمیل مراحل رشد و نمو خود از بین می رود و دانه های نارسی تشکیل می شود که ریزند و

پوستی نازک دارند.

گزینۀ ۲) اگر در تشکیل میوه قسمت هایی از گل (به جز تخمدان) نقش داشته باشند، میوه کاذب محسوب می شوند.

به طور مثال در گیاه سیب، میوه حاصل رشد نهنج است، درحالی که نهنج جزء چهار حلقۀ  گل محسوب نمی شود.

گزینه 4 46

کیسه های گرده در بساک تشکیل می شوند و یاخته های دیپلوئیدی دارند. از تقسیم کاستمان (میوز) این یاخته ها، چهار یاختۀ

هاپلوئیدی ایجاد می شود که درواقع گرده های نارس اند. هریک از این یاخته ها با انجام دادن تقسیم رشتمان (میتوز) و تغ�راتی در

دیواره به دانۀ گردۀ رسیده تبدیل می شود. دانۀ گردۀ رسیده یک دیوارۀ خارجی، یک دیوارۀ داخلی   ، یک یاختۀ رویشی و یک

یاختۀ زایشی دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱) گردۀ نارس در پی تقسیم میوز تولید می شود که نوعی تقسیم با کاهش تعداد کروموزوم ها است.

گزینۀ ۲) یاخته های دانۀ گرده رسیده روی کاللۀ مناسب (بخش تولیدمثلی ماده) تقسیم خود را انجام می دهند.

گزينۀ 3) دانۀ گردۀ رسیده دارای دو سلول (دو هسته) و دانۀ گردۀ نارس دارای یک سلول (یک هسته) است. دانۀ گردۀ نارس

تعداد کروموزوم هایش با تخم زا برابر است؛ اما دانۀ گردۀ رسیده، تعداد کروموزوم هایش دو برابر تخم زا است.

گزینه 4 47

الف) دقت کنید سلولی که در حال تقسیم میتوز است، ممکن است هاپلوئید باشد و درنتیجه کروموزوم همتا نداشته باشد.

همچنین سلولی که تقسیم میوز ۲ را انجام می دهد نیز هاپلوئید بوده و کروموزوم همتا ندارد. (نادرست)

ب) دقت کنید سلول زایشی بعد از تکمیل میتوز خود می تواند باعث تولید دو اسپرم شود که در تخمک گیاه نهان دانه لقاح می یابد.

(نادرست)

ج) سلول های حاصل از تقسیم تخم تریپلوئید، دارای عدد کروموزومی  هستند. درنتیجه نمی توان گفت عدد کروموزومی مشابه

سلول روپوستی  دارند. (نادرست)

د) سلول بافت خورش که قابلیت تولید تتراد دارد، در پی تقسیم میتوز تولید شده است. (نادرست)

۳n
۲n
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گزینه 1 48

تنها مورد "ب" نادرست است.

بررسی موارد:

الف- نشاسته در نشادیسۀ یاخته های غدۀ سیب زمینی ذخیره می شود و همچنین ذخیرۀ آن ها موجب تورم ساقۀ زیرزمینی

سیب زمینی است.

ب- ساقۀ رونده گیاه توت فرنگی، توانایی فتوسنتز دارد.

ج- تشکیل کال در فن کشت بافت، با تقسیم میتوز صورت می گیرد، پس باید از یاخته هایی با قابلیت میتوز استفاده کرد.

د- کال، با کمک برخی از هورمون های گیاهی می تواند به گیاهانی تمایز یابد که ازنظر ژنی یکسان اند.

گزینه 3 49

شکل می تواند مربوط به مرحلۀ آنافاز میتوز یاختۀ هاپلوئید یا آنافاز میوز ۲ باشد. یاختۀ رویشی تقسیم نمی شود.

گزینه 1 50

دانۀ ُرست به معنی دانۀ رویش یافته است. دانه برای رویش به آب، اکسیژن و دمای مناسب نیاز دارد.

دانه ها با جذب آب متورم می شوند و پوستۀ آن ها شکاف برمی دارد، درنتیجه اکسیژن به رویان می رسد و رویان با استفاده از ذخایر

غذایی رشد و نمو خود را از سر می گیرد.

گزینه 3 51

حشرات و خفاش ها از جانداران گرده افشان هستند. این جانوران همگی سلوم دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

۱) برای خفاش ها صادق نیست.

۲) حشرات سامانۀ دفعی به نام لوله های مالپیگی دارند که به ابتدای روده متصل است.

۴) در مهره داران طناب عصبی پشتی است و بخش جلویی آن برجسته شده و مغز را تشکیل می دهد.

گزینه 2 52

در روش خوابانیدن بخشی از ساقه یا شاخه را که دارای گره است با خاک می پوشانند.

گزینه 3 53

طبق صفحۀ ۱۱۹ کتاب درسی زیست شناسی ۲، بیشترین گونه های گیاهان روی زمین، گیاهان نهان دانگان هستند، در این گیاهان در

تخمک ها، یک یاختۀ باقی مانده از میوز و در کیسه های گرده یاخته های حاصل از ميوز، یاخته های هاپلوئیدی هستند که می توانند

میتوز انجام دهند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": گیاه نهان دانه می تواند تک جنسی باشد.

گزینۀ "۲": با توجه به اطالعات کتاب در ارتباط با تکثیر گل سرخ یا درخت انگور می توان نتیجه گرفت روش تکثیر غیرجنسی در

گروهی از گیاهان سریع تر از تکثیر جنسی است.

گزینۀ "۴": دانه های گردۀ نارس (هاگ نر) درون کیسه گرده، تشکیل دانۀ گرده رسیده را می دهند.
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گزینه 1 54

گرده افشانی بعضی گیاهان وابسته به باد است. این گیاهان (مانند درخت بلوط) تعداد فراوانی گل های کوچک تولید می کنند و

فاقد رنگ های درخشان، بوهای قوی و شیره اند. همان طور که در شکل کتاب درسی مشاهده می کنید، در گیاه زنبق، گل هایی با

رنگ های درخشان وجود دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

۲) در روش پیوند زدن، قطعه ای از یک گیاه مانند جوانه یا شاخه به نام پیوندک، روی تنۀ گیاه دیگری که به آن پایه می گویند،

پیوند زده می شود. در روش خوابانیدن، بخشی از ساقه یا شاخه را که دارای گره است، با خاک می پوشانند.

۳) در روش خوابانیدن بخشی از ساقه یا شاخه را که دارای گره است، با خاک می پوشانند. در روش قلمه زدن قطعه هایی از ساقه

در خاک یا آب تکثیر می شوند.

۴) در سیب زمینی، غده وجود دارد. غده، نوعی ساقۀ تخصص یافتۀ زیرزمینی است که در تولیدمثل غیرجنسی نقش دارد. در

درخت آلبالو، ریشۀ زیرزمینی وجود دارد که دارای جوانه است و می تواند در تولیدمثل غیرجنسی، پایه های جدیدی تولید کند.

گزینه 3 55

ریزوم در گیاهانی مانند زنبق ایجاد می شود، اما ساقۀ تخصص یافتۀ نرگس که برای تکثیر مورداستفاده قرار می گیرد، پیاز است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": پیاز خوراکی، الله و نرگس ساقۀ تخصص یافته ای به نام پیاز دارند و می توانند با استفاده از پیاز تکثیر شوند.

گزینۀ "۲": سیب زمینی ساقۀ تخصص یافته ای به نام غده دارد، اما درخت آلبالو فاقد آن است.

گزینۀ "۴": زنبق دارای ریزوم است، اما توت فرنگی گیاهی است که ساقۀ تخصص یافته ای به نام ساقۀ رونده دارد.

گزینه 4 56

یاختۀ زایشی دانۀ گرده در حین عبور لولۀ گرده از کالله، با انجام میتوز، یاخته های جنسی نر را در چهارمین حلقۀ گل تولید می کند.

پس در گیاهانی با گل های کامل، همۀ کامه ها در چهارمین حلقۀ گل تشکیل می گردند.

رد سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": دانۀ گردۀ زیتون، دو یاختۀ هاپلوئید  دارد. پس مجموعًا ۴۶ کروموزوم در هسته های خود دارد که برابر

تعداد کروموزوم های هر هستۀ یاخته های پیکری هسته دار انسان است.

گزینۀ "۲": گامت نر هم با تقسیم میتوز حاصل می گردد.

گزینۀ "3": تخمک جوان، پوشش دوالیه دارد.

(n = ۲۳)

گزینه 3 57

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": در ساقۀ هوایی و زمین ساقه، جوانۀ انتهایی و جانبی وجود دارد.

گزینۀ "۲": در قلمه زدن با گذاشتن قطعه هایی از ساقه در خاک یا آب می توان گیاه را تکثیر کرد. در صورتی که در خوابانیدن بخشی

از ساقه یا شاخه را که دارای گره است با خاک می پوشانند.

گزینۀ "۴": پیاز و غده هر دو نوعی ساقۀ زیرزمینی اند.
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گزینه 3 58

در هر گل کامل، چهار حلقۀ گل وجود دارد. گل های گیاه کدو تک جنسی و ناکامل است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": دانه های گرده رسیده در نهان دانگان دارای دو یاخته هستند.

گزینۀ "۲": گل ناکامل ممکن است دوجنسی باشد و هر دو نوع کامه های نر و ماده را تولید کند.

گزینۀ "۴": گل ناکامل ممکن است فاقد بعضی حلقه ها باشد.

گزینه 2 59

در دانۀ بالغ لوبیا مواد غذایی آندوسپرم جذب لپه ها شده و در آنجا ذخیره می شوند. درنتیجه لپه ها که بزرگ شده اند، بخش

ذخیره ای دانه را تشکیل می دهند و فاقد یاخته های تریپلوئید هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱) پوستۀ تخمک به پوستۀ دانه تبدیل می شود که ساختار دیپلوئیدی است و از گیاه نسل قبل به وجود آمده است، اما لپه ها

جزئی از رویان هستند که می توانند محتوای مادۀ ژنتیکی متفاوت با گیاه مادر داشته باشد.

گزينۀ 3) لپه ها بعد از لقاح تولید می شوند.

گزینۀ ۴) لپه ها جزئی از رویان هستند و از تقسیم تخم اصلی ایجاد شده اند.

گزینه 4 60

در تک لپه ای ها آندوسپرم  به عنوان بافت ذخیرۀ دانه باقی می ماند و نقش لپه، انتقال مواد غذایی از آندوسپرم به رویان در

حال رشد است.

بررسی سایر گزینه ها:

۱) یاختۀ دوهسته ای پس از لقاح، سلول تخم ضمیمه را به وجود می آورد. تخم ضمیمه با تقسیم های متوالی بافتی به نام آندوسپرم

کنه ای ساخته شده است و شامل ذخیره ای برای رشد رویان است. را به وجود می آورد. این بافت از یاخته های نرم آ

۲) لوبیا رویش روزمینی دارد.

۳) برای گیاه گل دار تک جنسی صادق نیست.

(۳n)

گزینه 4 61

در حملۀ نوزاد کرمی شکل به برگ های تنباکو، ترکیب فراری از یاخته های آسیب دیدۀ برگ متصاعد می شود که نوعی زنبور وحشی

ماده آن را شناسایی و با ردیابی آن خود را به نوزاد کرمی شکل رسانده و روی آن تخم گذاری می کند. نوزادان حشرۀ بالغ (زنبور

ماده) با خروج از تخم از نوزاد کرمی شکل تغذیه می کنند. درنتیجه بقای نسل زنبور وحشی ماده حفظ می شود.

گزینه 2 62

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

زنبورهای گرده افشان می شوند؛ اما در مقابل، دفاع درخت در برابر سایر جانوران گیاه خوار را کاهش می دهد و امکان آسیب به

درخت افزایش می یابد.

Mohadeseh
Rectangle



16/22لرنیتو 1399

گزینه 2 63

مراحل ریزش برگ به ترتیب زیر است:

1) افزایش نسبت هورمون اتیلن به هورمون اکسین، ۲) تولید آنزیم های تجزیه کنندۀ دیوارۀ سلولی، ۳) تخریب دیوارۀ یاخته ها در

اثر فعالیت آنزیم های تجزیه کننده و جداشدن یاخته ها ۴) ایجاد الیۀ جداکننده، ۵) جداشدن برگ از شاخه، ۶) چوب پنبه ای شدن

یاخته های شاخه که در محل اتصال دمبرگ قرار دارند، ۷) تشکیل الیۀ محافظ در شاخه در برابر محیط بیرون.

دقت کنید یکی از مواد سازندۀ دیوارۀ سلولی، سلولز است.

گزینه 3 64

الف) هورمون جیبرلین سبب درشت شدن میوه ها می شود. ازطرفی طبق کتاب زیست شناسی ۱ می دانیم که میوه نوعی محل منبع

محسوب می شود که برای درشت شدن نیازمند شیرۀ پرورده است؛ پس برای درشت شدن میوه ها، نیازمند افزایش میزان بارگیری و

بار برداری آبکشی در گیاه هستیم. (درست)

ب) این هورمون در زمان آسیب به گیاه مانند زخم ها، افزایش پیدا می کند. در این زمان نیز میزان تقسیم یاخته های پارانشیمی در

گیاه می تواند افزایش یابد. (درست)

ج) هورمون آبسیزیک اسید و اتیلن مانع رشد جوانه ها (یاخته های سرالدی و برگ های جوان اطراف آن) می شوند. (درست)

د) دقت کنید هورمون اتیلن در گیاهان گلدار در ریزش برگ و میوه نقش دارد. در طی فرآیند ریزش برگ الیۀ جداکننده در محل

اتصال برگ به شاخه تشکیل می شود و جزئی از برگ نیست. (نادرست)

گزینه 3 65

آبسیزیک اسید نقشی مخالف جیبرلین ها دارد که سبب جلوگیری از جوانه زنی جوانه ها می شود.

این هورمون در بازدارندگی رشد و تعادل آب در گیاهان تحت تنش خشکی به وسیلۀ بستن روزنه ها نقش دارد.

محرک های رشد، اکسین ها، جیبرلین ها و سیتوکینین ها هستند که هرکدام به  طریقی بر رشد اندام های گیاهی مؤثر هستند.

گزینه 3 66

الف) گیاهان روزکوتاه زمانی گل می دهند که طول شب از حد معینی کمتر نباشد. (نادرست)

ب) دقت کنید ممکن است گیاه موردنظر دوساله باشد؛ درنتیجه در سال اول تولیدمثل زایشی ندارد. (نادرست)

ج) نوعی گیاه گندم برای گل دادن نیازمند یک دوره سرما هستند و گندم مانند خیار نوعی گیاه یک ساله است. (نادرست)

د) گیاهان در پی ورود ویروس بیماری زا به درون خود، سالیسیلیک اسید تولید می کنند که سبب مرگ یاخته ای می شوند. (درست)

گزینه 2 67

دقت کنید در دانۀ ذرت، لپه از خاک خارج نشده و درنتیجه توانایی فتوسنتز ندارند و نمی توانند ژن مربوط به آنزیم روبیسکو (مؤثر

در تثبیت کربن) را بیان کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱) در آندوسپرم گیاهان نهان دانه، نشاسته (پیش مادۀ آمیالز) درون نشادیسه های یاخته ذخیره شده است.

گزینۀ ۳) ساقۀ رویانی در پی تقسیم یاخته کوچک تر حاصل از تقسیم میتوز تخم اصلی ایجاد می شود.

گزینۀ ۴) ژنوتیپ رویان و پوسته دانه ممکن است باهم یکسان باشند.
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گزینه 4 68

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

بررسی سایر گزینه ها:

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

یاخته ها، ایجاد و حفظ اندام ها نقش دارند.

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

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

القا کنند.

گزینه 4 69

کاسیا را انجام می دهد. زنبور گرده افشانی درخت آ

گزینۀ "۱": گیرنده های نوری برخی حشرات مانند زنبورها پرتوهای فرابنفش را نیز دریافت می کنند.

گزینۀ "۲": حشرات لوله های مالپیگی دارند که متصل به روده است.

گزینۀ "3": حشرات گردش خون باز دارند.

گزینۀ "۴": توجه کنید در جاندارانی که تنفس نایدیسی دارند، دستگاه گردش مواد و همولنف نقشی در انتقال گازهای تنفسی

ندارد.

گزینه 3 70

۱) نادرست؛ شرایط نامساعد محیط مانند خشکی، باعث افزایش آبسیزیک اسید می شود. آبسیزیک اسید سبب بسته شدن روزنه ها

و درنتیجه حفظ آب گیاه می شود.

۲) نادرست؛ میوه های رسیده اتیلن آزاد می کنند و مقدار آن با رسیدن میوه افزایش می یابد.

۳) درست؛ رویان غالت در هنگام رویش دانه، مقدار فراوانی جیبرلین می سازد که این هورمون بر خارجی ترین الیۀ آندوسپرم (الیۀ

گلوتن دار) اثر می گذارد.

۴) نادرست؛ سیتوکینین با تحریک تقسیم یاخته ای و درنتیجه ایجاد یاخته های جدید، پیرشدن اندام های هوایی گیاه را به تأخیر

می اندازد.

گزینه 4 71

عامل خم شدن ساقه به سمت نور، اکسین ها هستند که این هورمون ها در طی خم شدن ساقه می توانند سبب افزایش ابعاد سلول

شوند و همچنین در طی ریشه زایی می توانند سبب افزایش تعداد سلول ها (تقسیم) شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": هورمون اکسین در تشکیل میوه های بدون دانه مانند پرتقال نقش دارد.

گزینۀ "۲": پاسخ به محیط مانند خم شدن ساقه به سمت نور در اثر اکسین ها صورت می گیرد.

گزینۀ "۳": این هورمون توسط جوانۀ رأسی (یاخته های سرالدی) ساخته می شود.
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گزینه 3 72

هورمون آبسیزیک اسید در مقاومت گیاه در برابر شرایط نامساعد محیطی و بسته شدن روزنه ها در گیاهان (پالسمولیز یاخته های

نگهبان روزنه) نقش دارد.

دقت کنید این هورمون باعث بسته شدن روزنه های هوایی می شود و باعث بسته شدن روزنه های همیشه باز نمی شود. ازطرفی با

بسته شدن روزنه ها میزان تعرق (عامل اصلی انتقال شیرۀ خام) کاهش می یابد اما هیچ گاه متوقف نمی شود.

گزینه 3 73

الف) اکسین در ریشه زایی نقش دارد، اما همواره نقش محرک رشد ندارد و می تواند باعث بازداشتن رشد جوانه های جانبی شود.

(نادرست)

ب) هورمون اتیلن (تولید توسط میوۀ رسیده) همانند هورمون اکسین در ریزش برگ های گیاه نقش دارد. (درست)

ج) دقت کنید اکسین هم برای ریشه زایی می تواند سبب تحریک تقسیم سلولی شود و همچنین این هورمون در چیرگی رأسی

نقش مهمی دارد. (نادرست)

د) همۀ هورمون های گیاهی سبب تغ�ر فعالیت سلول می شوند. ازطرفی در زیست شناسی ۱ خواندید که پروتئین ها در انجام

اغلب کارهای درون سلول نقش دارند، پس هورمون ها برای تغ�ر فعالیت سلول روی فعالیت پروتئین های یاخته اثر می گذارند.

(نادرست)

گزینه 2 74

موارد "ب" و "د" عبارت را به درستی کامل می کنند.

گیاه داوودی یک گیاه روزکوتاه یا شب بلند و شبدر گیاهی روزبلند یا شب کوتاه است.

گزینه 3 75

مورد اول) بخش (۱) و بخش (د)، هر دو آندوسپرم گیاه را نشان می دهند که نقش ذخیرۀ دانه را دارد و بیشتر از دو مجموعه

کروموزوم دارد. این بافت دارای یاخته هایی است که درون خود نشادیسه هایی دارد که برای رویش رویان مصرف می شوند.

(درست)

مورد دوم) دقت کنید لپه در دانۀ ذرت از خاک خارج نمی شود بلکه درون خاک باقی می ماند. (نادرست)

مورد سوم) بخش های رویان تحت اثر هورمون جیبرلین رشد می کنند و از تقسیم سلول تخم اصلی تولید می شوند. (درست)

مورد چهارم) همۀ سلول های رویان گیاه در پی انجام تقسیم سیتوپالسم و برخورد ریزکیسه ها در وسط یاخته تولید می شوند.

(درست)
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گزینه 4 76

بخش های "الف"، "ب" و "ج" به ترتیب آندوسپرم، الیۀ گلوتن دار (الیۀ خارجی آندوسپرم) و رویان را نشان می دهند. هورمون

جیبرلین از رویان آزادشده و بر الیۀ گلوتن دار اثر می گذارد و باعث تولید و آزادسازی آنزیم های تجزیه کننده ازجمله آمیالز می شود.

آمیالز آزادشده موجب تجزیۀ نشاسته در آندوسپرم می شود. هورمون جیبرلین موجب رویش دانه می شود که مخالف نقش

آبسیزیک اسید است.

بررسی سایر گزینه ها:

) متفاوت است. ) است و تعداد کروموزوم های آن با رویان (بافت  گزینۀ "۱": الیۀ گلوتن دار بخشی از آندوسپرم (بافت 

گزینۀ "۲": جیبرلین بر الیۀ گلوتن دار اثر می گذارد، نه سایر بخش های آندوسپرم.

گزينۀ "3": آنزیم آمیالز، نشاستۀ ذخیره شده در آندوسپرم را تجزیه می کند، اما این موضوع در رابطه با رویان صادق نیست.

۳n۲n

گزینه 4 77

هورمون اکسین، نوعی هورمون مؤثر در ریشه زایی است که باعث تشکیل الیه ریشه زا در گیاهان می شود. هورمون اکسین و

جیبرلین هر دو در رشد طولی یاخته های ساقه و افزایش طول ساقه نقش دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱) همۀ هورمون های گیاهی با اثر بر فعالیت یاخته، درواقع در نحوۀ فعالیت پروتئین ها یاخته و تنظیم بیان ژن در آن یاخته

مؤثر هستند.

گزینۀ ۲) هورمون اکسین مانع رویش جوانه های جانبی می شود؛ درنتیجه یاخته های سرالدی جوانه های جانبی در مرحله ای از

چرخۀ یاخته ای متوقف می شوند.

گزینۀ ۳) هورمون اکسین همانند هورمون اتیلن که در رسیدن میوه ها در گیاهان نهان دانه نقش دارد، هر دو در پدیدۀ ریزش برگ

در گیاه نقش دارند، افزایش نسبت اتیلن به اکسین محرک تولید آنزیم های تجزیه کنندۀ دیواره است.

گزینه 1 78

هورمونی که در ایجاد و حفظ اندام ها نقش دارد، هورمون محرک رشد نام دارد. هورمون های تحریک کنندۀ رشد شامل اکسین ها،

سیتوکینین ها و جیبرلین ها هستند. تغ�ر فشار اسمزی در یاخته های نگهبان روزنه، توسط هورمون آبسیزیک اسید انجام می شود.

آبسیزیک اسید می تواند مانع از رشد جوانه در شرایط نامساعد شود. دقت کنید هورمون های تحریک کننده نیز تحت شرایط خاص

می توانند نقش بازدارندگی رشد را داشته باشند، مانند نقش هورمون اکسین در چیرگی رأسی.

بررسی سایر گزینه ها:

۲) اکسین در ساخت سموم کشاورزی نقش دارد که در تولیدمثل غیرجنسی با استفاده از قلمه برای ریشه زایی استفاده می شود.

هورمون جیبرلین با به راه انداختن عمل تجزیۀ ذخایر آندوسپرم، در تغ�ر میزان این ذخایر نقش دارد. هورمون جیبرلین روی

ریشه زایی در قلمه اثری ندارد.

۳) هورمون مؤثر در تشکیل الیۀ جدا کننده در قاعدۀ دمبرگ هورمون اتیلن است که در رشد میوه های بدون دانه نقشی ندارد.

۴) هورمون اکسین در کاهش رشد جوانه های جانبی و هورمون اتیلن در ممانعت از رشد جوانه های جانبی نقش دارد. رشد دانه ها

در شرایط نامساعد توسط هورمون آبسیزیک اسید کاهش می یابد. آبسیزیک اسید در فعال کردن آنزیم های تجزیه کنندۀ دیواره

نقشی ندارد.
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گزینه 3 79

در پی هجوم عوامل ویروسی به گیاه آسیب وارد می شود. پس میزان اتیلن افزایش می یابد. ازطرفی میزان سالیسیلیک اسید نیز

زیادتر می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": دقت کنید (برخالف) صحیح است.

گزینۀ "۲": در پی شکستن شب، گلدهی گیاه داوودی کاهش می یابد.

گزینۀ "۴": همانند صحیح است.

گزینه 2 80

وقتی ساقۀ گیاهی مانند مو با چیزی مانند یک درخت دیگر یا پایه برخورد کند، به دور آن می پیچد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": پاسخ گیاه حساس به تماس، تا شدن برگچه های آن است.

گزينۀ "3": پاسخ گیاه گوشت خوار به تماس، بسته شدن برگ گیاه است.

گزینۀ "۴": پاسخ گیاه گندم به سرما، کاهش دورۀ رویشی آن است.

گزینه 1 81

گیاه گوجه فرنگی برای گل دهی به طول شب و روز وابسته نیست، پس وابسته به شکستن شب بلند نیست. برای گل دهی، سرالد

رویشی باید به سرالد زایشی تبدیل شود. بذر گندم برای گل دهی به یک دورۀ سرما وابسته است.

گزینه 3 82

بررسی همه گزینه ها:

گزینۀ "1": گلوتن یکی از پروتئین هایی است که در بذر گندم و جو ذخیره می شود و هنگام رویش بذر برای رشدونمو رویان (بخش

حاصل از رشدونمو تخم اصلی) به مصرف می رسد.

گزینۀ "2": هورمون جیبرلین تولید شده توسط رویان دانه می تواند بر الیۀ گلوتن دار آندوسپرم غالت اثر بگذارد و آمیالز را آزاد کند. با

استفاده از پرتوهای x می توان ساختار پروتئین ها را بررسی کرد.

گزینۀ "3": گلوتن از جنس پروتئین است. هرگونه تغ�ر در آمینواسیدها در هر جایگاه، قطعًا می تواند ساختار اول پروتئین را تغ�ر

دهد اما الزامًا فعالیت پروتئین را تحت تأثیر قرار نمی دهد.

گزینۀ "4": اگرچه گلوتن ارزش غذایی دارد، اما بعضی افراد با خوردن فرآورده های گلوتن دار، دچار اختالل رشد و مشکالت جدی در

سالمت می شوند و فرد را به بیماری سلیاک دچار می کند در این افراد ممکن است به علت کاهش جذب مواد مغذی ازجمله آهن

فرد به کم خونی مبتال شود.
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گزینه 2 83

سالیسیلیک اسید که از تنظیم کننده های رشد در گیاهان است، در مرگ یاخته ای نقش دارد. یاختۀ گیاهی آلوده به ویروس، این

ترکیب را رها و مرگ یاخته ای را القا می کند. در گیاه تنباکو نیز به علت آسیب رسیدن به گیاه، هورمون اتیلن تولید می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": پا�ن ترین سطح ساختاری با انجام همۀ فعالیت های زیستی، یاخته است اما می دانیم که ویروس ها ساختار یاخته ای

ندارند.

کاسیا باز می شوند، نوعی ترکیب شیمیایی را تولید و منتشر می کنند که با گزینۀ "٣": مشخص شده است وقتی گل های درخت آ

فراری دادن مورچه ها مانع از حملۀ آن ها به زنبورهای گرده افشان می شود. زنبورهای گرده افشان با انجام گرده افشانی در تداوم

نسل گیاه نقش دارند.

گزینۀ "۴": از یاخته های آسیب دیدۀ برگ تنباکو، ترکیب فراری متصاعد می شود که نوعی زنبور وحشی آن را شناسایی می کند.

گزینه 4 84

گار معمولی بر روی دانه رستی که در روشنایی قرار داشته است و نوک آن قطع شده است، به دلیل عدم وجود در طی قرار دادن آ

گار معمولی که در نوک دانه رست تولید می شود، خم شدن دانه رست مشاهده نمی شود. ماده ای بر روی آ

گزینه 3 85

الف) گیاهان روزکوتاه زمانی گل می دهند که طول شب از حدی کمتر نباشد. (نادرست)

ب) دقت کنید ممکن است گیاه موردنظر دوساله و یا چندساله باشد؛ درنتیجه این گیاهان در سال اول تولیدمثل زایشی ندارند.

(نادرست)

ج) نوعی گیاه گندم برای گل دادن سریع تر نیازمند یک دوره سرما هستند و گندم مانند خيار نوعی گیاه یک ساله است. (نادرست)

د) گیاهان در پی ورود ویروس بیماری زا به درون خود، سالیسیلیک اسید تولید می کنند که سبب مرگ یاخته ای می شوند. (درست)

گزینه 1 86

الیۀ محافظی که پس از جداشدن برگ تشکیل می شود در ساختار برگ تشکیل نمی شود، بلکه در ساختار شاخۀ گیاه تشکیل

می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۲": کرک های سطح برگ گیاهان گوشتخوار سبب ارسال پیام و بسته شدن برگ این گیاهان می شود.

گزینۀ "٣": در زمان آسیب بافتی، میزان تقسیم یاخته های پارانشیمی برای ترمیم افزایش می یابد.

کاسیا وابسته به  نوعی زنبور است که حشره است و دارای طناب عصبی شکمی و چشم های مرکب گزینۀ "۴": گرده افشانی گیاه آ

است.
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گزینه 4 87

تنها عبارت "د" درست است.

بررسی سایر عبارت ها:

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

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

ج- محققان دیگری با انجام آزمایش هایی، نشان دادند که عامل خم شدن دانۀ رست به سمت نور، ماده ای است که در نوک آن

وجود دارد.

گزینه 2 88

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 2 89

داوودی گیاهی روزکوتاه است و در روزهای کوتاه پا�ز گل می دهد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": شبدر گیاهی روزبلند است، اما با ایجاد شرایط نوری مصنوعی می تواند در روزهای کوتاه پا�ز نیز گل دهد.

گزینۀ "3": گوجه فرنگی از گیاهان بی تفاوت به نور است. گل دهی گیاهان بی تفاوت به نور به طول شب و روز وابسته نیست.

گزینۀ "۴": نور مصنوعی همانند نور طبیعی می تواند باعث گل دهی گیاهان وابسته به نور شود.

گزینه 2 90

در این سؤال، شما باید تنها هورمون های گیاهی را به خوبی بشناسید. همان طور که می دانید آبسیزیک اسید که جزء هورمون های

بازدارندۀ رشد است، در فرآیند خفتگی دانه ها نقش دارد و همچنین با بستن روزنه های هوایی به حفظ آب در گیاهان تحت تنش

خشکی کمک می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "۱": هورمون سیتوکینین که در فن کشت بافت برای تشکیل ساقه از یاخته های تمایز نیافته استفاده می شود، با هورمون های

بازدارندۀ رشد (آبسیزیک اسید و اتیلن) متفاوت است.

گزینۀ "3": همان طور که می دانید هورمون سیتوکینین باعث تحریک تقسیمات یاخته ای شده و همچنین در کشاورزی می توان با

استفاده از آن پیر  شدن اندام های هوایی گیاه را به تأخیر انداخت. اتیلن با افزایش رسیدگی میوه ها، باعث کاهش مدت نگهداری

آن ها می شود.

گزینۀ "۴": هورمونی که باعث خفتگی دانه ها و مانع جوانه زنی آن ها می شود، آبسیزیک اسید است و هورمون هایی که باعث به

وجود آمدن میوه های بدون دانه می شوند، هورمون های اکسین و جیبرلین اند که با یکدیگر متفاوت اند.
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