
درسپایهمدرسه

دبیر

نام و نام خانوادگی

در گیاه آلبالو برای صفتی تک جایگاهی چنانچه بین دگره (الل) های R و W رابطه  هم توانی وجود داشته باشد، چند مورد در رابطه1

با این گیاه به درستی بیان شده است؟ (بدون در نظر گرفتن امکان جهش یا کراسینگ اور)

الف) سلول دو هسته ای تخمک، می تواند رخ نمود (فنوتیپ) هم توان داشته باشد.

ب) ممکن است یک زاده، از نظر ژن نمود (ژنوتیپی) و فنوتیپی کامًال شبیه والد خود باشد.

پ) در جمعیت این گیاه، انواع ژنوتیپ مشاهده شده صفت فرض شده برابر انواع فنوتیپ آن است.

ت) اگر مادگی دارای ژن نمود ناخالص باشد امکان ندارد پوسته دانه تشکیل شده ژن نمود خالص داشته باشد.

2 مورد (2 1 مورد (1

4 مورد (4 3 مورد (3

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 

باتوجه به مراحل تکثیر جنسی در یک گیاه نهان دانه که گل های کامل دارد، چند مورد درست بیان شده است؟2

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

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

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

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

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

باتوجه به شکل زیر که قبل از گرده افشانی ایجاد شده، چند مورد صحیح است؟3

الف) در سلول (الف) برخالف (ب) کراسینگ اور رخ نمی دهد.

ب) سلول (الف) همانند سلول (ب) حاصل میتوز است.

ج) سلول (ب) ماده ژنتیک کمتر و سیتوپالسم بیشتر از سلول (الف) دارد.

د) سلول (ب) برخالف سلول (الف) هیچ گاه دارای قدرت میتوز نبوده است.

1 (1

2 (2

3 (3

4 (4

تالیفی موسی بیات

MrKonkoriزیست یازدهم فصل ۸یازدهم

آقای کنکور
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کدام نمی تواند ویژگی نوعی ساقه باشد که برای تولیدمثل رویشی ویژه شده است؟4

افقی در خاک رشد می کند و دارای جوانۀ انتهایی و جانبی است. (1

ساقۀ زیرزمینی است و هریک از جوانه های سطح آن به یک گیاه تبدیل می شود. (2

ساقۀ کوتاه و تکمه مانندی دارد که به علت ذخیرۀ مادۀ غذایی متورم شده است. (3

به طور افقی روی خاک رشد می کند و گیاه جدید در محل گره ها ایجاد می شود. (4

تالیفی مسعود حدادی

گیاه ............ می تواند ............ (با تغ�ر)5

توت فرنگی همانند آلبالو - به روش غیرجنسی تولیدمثل نماید. (1

پیاز خوراکی همانند کدو - فقط از طریق گرده افشانی، تکثیر شود. (2

زنبق همانند بلوط - گل هایی با گلبرگ درخشان تولید کند. (3

لوبیا همانند خزه - دارای یاخته های جنسی با وسیلۀ حرکتی است. (4

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

در گیاه گندم ...........، همانند ...........6

مغز ریشه - مغز ساقه گوجه فرنگی بخشی از سامانه بافت زمینه ای محسوب می شود. (1

پدیده تعریق - گیاهی که انگل آن گیاه گل جالیز است، در لبه برگ ها قابل مشاهده است. (2

سامانه بافت پوششی پریدرم - درخت آلبالو نتیجه فعالیت کامبیوم چوب پنبه ساز می باشد. (3

پروتئین گلوتن - نشاسته در پالست ذخیره شده و به هنگام رویش بذر به مصرف می رسد. (4

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 

کدام عبارت نادرست است؟7

نمی توان گفت در رنگ آمیزی برش عرضی ساقه، استفاده از اسید استیک بعد از استفاده از محلول رنگ  بر صورت می گیرد. (1

هر دانه گردۀ رسیدۀ درخت زیتون 46 کروموزوم در هسته های خود دارد. (2

برخی پستانداران دارای توانایی انجام گرده افشانی گل های سفید هستند. (3

تغ�ر  محیط می تواند منجر به اختالل در شناسایی گل ها توسط برخی جانوران گرده افشان شود. (4pH

تالیفی مسعود حدادی
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در نهان دانگان کدام عبارت، دربارۀ بزرگ  ترین بخش رویان هر دانه صحیح است؟8

تنها بخش ذخیره  ای دانه محسوب می  شود. (1

به دنبال تقسیم نامساوی یاختۀ تخم ایجاد می  شود. (2

به  طور موقت می  تواند مواد آلی را از مواد معدنی بسازد. (3

نخستین بخشی است که هنگام رویش دانه خارج می  گردد. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

با عملکرد نوعی تنظیم کنندۀ رشد گیاهی روی الیۀ خارجی آندوسپرم دانۀ رسیدۀ گندم و جو، مصرف این غالت توسط افراد مبتال به9

سلیاک، اثرات ناگوار کمتری ایجاد می کند. افزایش و کاهش مقدار این هورمون(ها) در گیاه به ترتیب باعث کدام موارد می شود؟

کمک به تولید ساقه از کال در محیط کشت - چوب پنبه ای شدن دیوارۀ برخی یاخته های روپوستی (1

افزایش سرعت چرخۀ یاخته ای در ساقۀ گیاه برنج - کاهش ذخایر گلوتن در کریچه های دانه های رسیده (2

کنه در برخی اندام های هوایی - کاهش توانایی رشد جدار تخمدان برای تولید پرتقال بی دانه کاهش احتمال تولید چسب آ (3

کنه هوادار در گیاهان آبزی افزایش پتانسیل آب در یاخته های نگهبان روزنۀ ساقۀ نرگس - کاهش احتمال تولید نرم آ (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

چند مورد، دربارۀ یاخته های دربرگیرندۀ کیسۀ رویانی یک تخمک تازه بارورشدۀ لوبیا، نادرست است؟ (با تغ�ر)10

الف) حاوی کروموزوم های همتا می باشند.

ب) می توانند آندوسپرم را به طور کامل مصرف نمایند.

ج) در شرایطی، ساختارهای چهارکروماتیدی ایجاد می کنند.

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

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394

باتوجه به شکل زیر، نمی توان گفت ...........11

1) حاصل تقسیم یاخته ای است که از هر ژنی دو نسخه یکسان دارد.

2) یاخته هایی دارد که به دلیل گلوتن ذخیره شده در واکوئل، در رویش دانه رست ایفای نقش می کند.

3) پس از رویش دانه بخشی را ایجاد می کند که فاقد کلروپالست در یاخته های خود است.

4) حاصل تقسیم یاختۀ کوچکی است که از سیتوکینز نابرابر یاخته تخم اصلی ایجاد می شود.

D

C

B

A

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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در ذرت ............ لوبیا ............12

برخالف - عالوه بر یاخته های بافت آوندی، یاخته های دیگری در استوانۀ آوندی ریشه مشاهده می شود. (1

همانند - در حین رشد دانه بخش انتقال دهندۀ ذخیرۀ دانه قابلیت انجام فتوسنتز پیدا می کنند. (2

برخالف - بخش عمدۀ حجم دانه به یاخته هایی مربوط است که از هر ژن هسته ای حداقل دو کپی یکسان دارند. (3

همانند - تولید ATP در یاخته ها عنصر آوندی فقط به بخش بی هوازی تنفس یاخته ای مربوط است. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گیاه زنبق همانند ............ (با تغ�ر)13

نرگس، در برش عرضی ساقۀ خود، سه بخش متمایز دارد. (1

شلغم، معموًال پس از طی دو دورۀ رویشی از بین می رود. (2

گندم، می تواند در شب های مرطوب روزنه های آبی خود را باز کند. (3

بلوط، فاقد دومین حلقۀ گل است. (4

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

چند مورد، دربارۀ سلول های دربرگیرندۀ کیسۀ رویانی در یک تخمک تازه بارورشدۀ لوبیا، درست است؟ 14

الف) آندوسپرم را به طور کامل مصرف می کنند.

ب) در هستۀ خود، هر دو دگرۀ یک ژن را دارند.

ج) در شرایطی ساختارهای چهار کروماتیدی می سازند.

د) با تشکیل یک بخش ویژه، رویان را به گیاه مادر متصل می نمایند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

از نظر صفت رنگ دانۀ ذرت، از آمیزش ذرت نر AABBcc با یک ذرت ماده aaBBCC، کدام گزینه دربارۀ دانه های حاصل به درستی15

بیان شده است؟

پوستۀ دانه می تواند ژن نمود AaBBCc داشته باشد. (1

ذخیرۀ دانه های حاصل تنها دو الل یکسان از هر ژنی دارند. (2

ریشۀ رویانی دانه های حاصل رنگ کامًال یکسانی با دانه های ذرت والد نر دارد. (3

لپه های دانه های حاصل حداکثر دو الل بارز از هر ژن مربوط به این صفت دارد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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کدام مورد درست است؟16

اندوختۀ غذایی شلغم مانند سیب زمینی در نوعی ساقه ذخیره می شود. (1

در هر گیاهی که توسط ساقۀ زیرزمینی تکثیر می شود اندوختۀ غذایی در ساقه ذخیره می شود. (2

نرگس برخالف زنبق گیاهی یک ساله است. (3

در گیاه زنبق ریشه های گیاه از نقاط مختلف ساقۀ زیرزمینی خارج می شوند. (4

تالیفی منصور کهندل

نمی توان گفت ............17

پوشش تخمک مستقیمًا سلول های حاصل از میتوز را دربرگرفته است. (1

فقط یکی از یاخته های بافت خورش رشد کرده و میوز می کنند. (2

در کیسه رویانی همه سلول ها به جز یاخته دو هسته ای، هاپلوئیدند. (3

کیسه رویانی حاصل تقسیم های میوز و میتوز است. (4

تالیفی موسی بیات

به طور معمول، کدام مورد دربارۀ هر یاختۀ یک گل دوجنسی که توانایی انجام لقاح را دارد، نادرست است؟18

فاقد بخش حرکتی است. (1

در بخش متورم مادگی یافت می  شود. (2

تنها یک مجموعه فام  تن (کروموزوم) دارد. (3

حاصل رشتمان (میتوز) یاخته  ای تک  الد (هاپلوئید)ی است. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

چند مورد جمله زیر را به درستی تکمیل می کند؟19

"در تخمک نهان دانگان ............"

الف) کیسه رویانی حاصل سه مرحله تقسیم میتوز است.

ب) با انجام تقسیم ها، 7 سلول هاپلوئید به وجود می آید.

ج) ممکن است ماده ژنتیک هسته یاخته تخم زا با هر هسته از یاخته دو هسته ای متفاوت باشند.

د) بزرگ ترین سلول حاصل میوز، دورترین فاصله را با منفذ تخمک دارد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی موسی بیات
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می توان گفت هر ............20

گل تشکیل شده در یک گیاه، می تواند به میوه تبدیل شود. (1

میوۀ کاذب همانند میوۀ حقیقی از تغ�ر بخشی از گل ایجاد می شود. (2

گیاهی که در دانۀ خود، دولپه دارد، دارای کامبیوم آوندساز است. (3

گیاهی که در دانۀ خود، یک لپه دارد، رویش زیرزمینی دارد. (4

تالیفی مسعود حدادی

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟21

"همواره (در) گل ............ برخالف گل ............؛ و همانند گل ............"

کامل - ناکامل - تک جنسی، دارای پرچم است. (1

ناکامل - کامل - دوجنسی، برچه درون مادگی قرار دارد. (2

دوجنسی - تک جنسی - کامل، پرچم و مادگی بر روی نهنج قرار دارند. (3

تک جنسی - دوجنسی - ناکامل،  کاسبرگ یا گلبرگ وجود دارد. (4

تالیفی موسی بیات

کدام جمله به نادرستی بیان شده است؟22

در نوعی روش تکثیر رویشی، پایه؛ گیاهی سازش یافته با محیط است. (1

پیوندک، گیاهی نزدیک به گونه گیاه پایه و دارای ویژگی مطلوبی است. (2

تولید مثل رویشی آلبالو، با تشکیل جوانه ها در بخشی است که فاقد پوستک می باشد. (3

در تکثیر رویشی به روش خوابانیدن، ریشه و ساقه برگ دار از محل میان گره ایجاد می شود. (4

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 

با قرار گرفتن دانۀ گردۀ گل میمونی صورتی (RW) روی کاللۀ گل میمونی سفید (WW)، کدام رخ نمود (فنوتیپ) برای رویان و کدام23

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

RRR - قرمز (2 WWW - قرمز (1

RRW - صورتی (4 RWW - صورتی (3

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

کدام یک از عبارت های زیر درست اند؟24

در چغندرقند مواد غذایی در ساقۀ گیاه ذخیره می شوند. (1

لپه های لوبیا برخالف نخود مدت کوتاهی فتوسنتز می کنند. (2

لپه های نخود از تقسیم سلول درشت حاصل از تقسیم سلول تخم اصلی حاصل می شوند. (3

لپه های دانۀ ذرت از خاک خارج نمی شوند. (4

تالیفی منصور کهندل
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در حلقۀ سوم از یک گل کدو، تقسیم کاستمانی صورت می گیرد که اکثر سیتوکینزهای آن نامساوی است. می توان گفت یاختۀ25

حاصل از این تقسیم که سیتوپالسم ............ دارد ............

بیشتری - دارای تمام دگره های موجود در بافت زمینۀ نهنج همین گل است. (1

کمتری - قطعًا نسبت به یاختۀ بزرگ تر، تعداد توالی راه انداز کمتری درون خود دارد. (2

بیشتری - به طورمعمول دورتر از سوراخ رأس تخمک قرار داشته و توسط یاخته های تک الد احاطه می شود. (3

کمتری - قطعًا تعداد توالی افزایندۀ کمتری نسبت به یاختۀ بزرگ تر دارد. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

در بیشتر گیاهان ............26

تخمک، در ابتدا دارای یک پوشش و مجموع یاخته های هاپلوئید است. (1

دانه گرده، حاصل یک میوز و دو میتوز متوالی سلول کیسه گرده است. (2

تخمک، دارای بیش از دو سلول  هاپلوئید با ماده ژنتیک یکسان است. (3

دانه گرده، در بساک دارای دو گامت با ماده ژنتیک یکسان است. (4

تالیفی موسی بیات

کدام عبارت، دربارۀ همۀ رشته های دوک موجود در یک سلول مریستمی گیاه داوودی، درست است؟ (با تغ�ر)27

به سانترومر کروموزوم ها متصل می گردند. (2 تا صفحۀ میانی یاخته ادامه می یابند. (1

در پی تغ�ر شکل موقت یاخته، ایجاد می شوند. (4 در پی حرکت جفت سانتریول ها شکل می گیرند. (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394

هر گیاهی که دارای ........... می باشد، قطعًا ...........28

توانایی تولید جیبرلین از رویان در هنگام رویش دانه - سامانه آوندی آن نقشی در جذب آب و امالح از خاک را ندارد. (1

دو لقاح درون کیسه رویانی خود - پروتوپالست سلول های زنده آن دربرگیرنده انواع دنای خطی آن گیاه است. (2

بن الد (کامبیوم) آوندساز ستاره ای شکل در ریشه - فتوسنتز در آن تنها در سامانه بافت زمینه ای، مشاهده نمی شود. (3

سرالد (مریستم )های راسی در پیکر خود - آوند آبکش سال دوم نسبت به آوند آبکش سال اول به بن الد آوندساز نزدیک تر (4

است.

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 

در ارتباط با گیاهان نهان دانه، کدام مورد به درستی بیان شده است؟29

در لوله گرده سه هسته با محتوای ژنتیکی یکسان دیده می شود. (1

انواع گامت ها در خزه برخالف نهان دانگان وسیله حرکتی دارد. (2

دیواره خارجی دانه گرده ممکن است منفذدار و دارای تزئینات خاص باشد. (3

با قرارگیری دانه گرده روی کالله، حتمًا لوله گرده تشکیل می شود. (4

تالیفی موسی بیات
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چند مورد از موارد زیر می تواند درست باشد؟30

الف) در کریچه (واکوئول) های الیه خارجی بافت درون دانه (آندوسپرم) بذر گندم، گلوتن ساخته می شود.

ب) ماده ای که هنگام رویش بذر گندم به مصرف رشد و نمو رویان می رسد در هسته سلول های آن دارای رمز است.

پ) واحد های سازنده  ماده ای که بیماری سلیاک ایجاد می کند، از اسیدهای چرب و گلیسرول ساخته شده است.

ت) در نشادیسه (آمیلوپالست) های الیه خارجی درون دانه، گلوتن ذخیره می شود.

3 مورد (2 4 مورد (1

1 مورد (4 2 مورد (3

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 

در مورد ............ می توان گفت که ............31

گیاه سیب زمینی - زمین ساقه که مواد غذایی را ذخیره کرده است در تولیدمثل رویشی نقش دارد. (1

گیاه توت فرنگی - فضای بین یاخته ای سلول های میانبرگ آن، در قسمتی از برگ به طور واضح کمتر است. (2

پیاز خوراکی - بخشی از برگ های آن همانند تمام برگ های گل جالیز، ژن آنزیم روبیسکو را بیان نمی کنند. (3

زنبق - بخش تولیدمثل رویشی آن همانند ساقۀ رونده رشد افقی داشته و توسط پوستک پوشیده شده است. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

چند مورد از مطالب زیر، صحیح است؟32

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

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

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

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

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

به طورمعمول در ارتباط با هر یاختۀ لقاح  یافته در یک گل دوجنسی، کدام مورد صحیح است؟33

در بخش متورم مادگی یافت می  شود. (1

رویان دانه را به وجود می  آورد. (2

با هر بار تقسیم، دو یاختۀ مساوی را ایجاد می  کند. (3

دو مجموعه فام  تن (کروموزوم) دارد. (4

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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همواره در یک گل با توان جنسیتی همانند گل در درخت آلبالو، در پی تقسیم ...........34

میوز در حلقه چهارم، سلولی زنده می ماند که به منفذ (ُسفت) در تخمک نزدیک تر است. (1

متوالی میتوز پس از تقسیم میوز، بخشی ایجاد می شود که دارای گامت هاپلوئید می باشد. (2

میوز (کاستمان) در بساک، سلول هایی تقسیم شونده ایجاد می شوند که توانایی تشکیل تتراد را ندارند. (3

میتوز (رشتمان) در یک سلول  هاپلوئید (تک الد)، سلولی پدید می آید که توانایی ایجاد لوله گرده را دارد. (4

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 

در صورت آمیزش گل مغربی های زایا، مقدار عدد کروموزومی هر یک از یاخته های آندوسپرم دانه، نمی تواند از ............کمتر و از35

............ بیشتر باشد.

5 - 2 (2 6 - 3 (1

5 - 3 (4 4 - 2 (3

تالیفی امیرحسین حقانی فر

چند مورد از موارد زیر به عبارت درستی اشاره می کند؟36

الف- سیستم نوری 2 برخالف سیستم نوری 1 در ساختار خود  ندارد.

ب- تکثیر رویشی آلبالو به کمک اندام رویشی به روش خوابانیدن صوت می گیرد.

ج در حلقۀ مرکزی هر گل سالم و طبیعی کدو، امکان فرآیند چلیپایی شدن وجود دارد.

د به طورمعمول در آوند چوبی که به سمت برگ می رود، نیترات چندانی وجود ندارد.

ه- در گیاه داوودی برخالف شبدر، رخش نوری در نیمه شب اثرات مفید در افزایش بهره وری ندارد.

p۷۰۰

3 (2 2 (1

5 (4 4 (3

اکبرپور تالیفی علیرضا 

چندمورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟37

"در همۀ گیاهان دانه دار ............ همۀ گیاهان بدون دانه ............"

الف) همانند - رشته های دوک به کمک ریبوزوم های سیتوپالسم تولید می شوند.

ب) برخالف - به منظور تولیدمثل جنسی، نیاز به تولید گامت ماده در حلقه 4 ساختار گل است.

ج) برخالف - گامت های نر برای لقاح با تخم زا نیازمند وسیلۀ حرکتی نیستند.

د) همانند - انتقال شیرۀ خام درون گیاه ازطریق یاخته های مرده و لیگنینی شده صورت می گیرد.

2 (2 3 (1

صفر (4 1 (3

تالیفی مسعود حدادی
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همۀ یاخته های تک الد (هاپلوئید)ی موجود در یک گیاه دوجنسی چه مشخصه ای دارند؟38

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

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

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

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

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

چند مورد از مطالب زیر، درست است؟39

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

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

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

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

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

در فرآیند لقاح در گیاهان دولپه ای علفی ............40

دو یاختۀ تخم با عدد کروموزومی متفاوت با عدد کروموزومی یاخته های پوستۀ دانه تولید می شود. (1

گامت های هر دو جنس در بخش مادگی و از تقسیم میتوز حاصل می شوند. (2

یاخته هایی که از آن ها گامت های نر و ماده ساخته می شوند قطعًا ژن نمود متفاوتی دارند. (3

اولین تقسیم یاخته های حاصل از لقاح قطعًا با سیتوکینز نابرابر انجام می شود. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام جملۀ مقابل را به طور درستی تکمیل می کند؟ "در ........... ممكن ..........."41

توت فرنگی - نیست، بخشی که به منظور تولیدمثل غیرجنسی تخصص یافته است، پوستک داشته باشند. (1

نرگس - است، در بخش تکمه مانند موجود درون خاک، در یک الیۀ یاخته ای شیرۀ خام فقط سیمپالستی جابه جا شود. (2

زنبق - است، در بخشی که محل پیدایش پایه های جدید است، یاخته های آوندی هسته دار فاقد دیوارۀ عرضی مشاهده (3

شود.

سیب زمینی - نیست، درون  یاخته های بخش متورم ذخیره ای، ژن های الزم برای تثبیت کربن دی اکسید توسط آنزیم هایی (4

خارج از هسته رونویسی شوند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گیاه شبدر ............ (با تغ�ر)42

برخالف زنبق، از گیاهان چندسالۀ علفی است. (1

برخالف گندم، نوعی گیاه نهان دانه است. (2

همانند گوجه  فرنگی، با شکستن شب های پا�زی به وسیله جرقه نوری گل می دهد. (3

همانند سس، فاقد ریشه است. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393
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درسپایهمدرسه

دبیر

گزینه 3 1

موارد "ب"، "پ" و "ت" به درستی بیان شده اند.

بررسی همه موارد:

الف) نادرست. سلول دو هسته ای همواره ژنوتیپ خالص، RR یا WW دارد پس نمی تواند فنوتیپ هم توان داشته باشد.

ب) درست. ازآنجایی که گیاه آلبالو تولیدمثل غیرجنسی نیز دارد (رشد جوانه پایه های جدید بر روی ریشه های گیاه مادر) پس

می تواند زاده ای کامًال شبیه والدین خود داشته باشد.

پ) درست. چنانچه بین الل ها رابطه هم توانی وجود داشته باشد بنابراین انواع ژنوتیپ برابر انواع فنوتیپ خواهد بود.

ت) درست. پوسته دانه در اثر تغ�ر پوسته تخمک تشکیل می گردد. پوسته تخمک سلول پیکری است پس ژن نمود آن همانند و

یکسان با سایر بخش های پیکری گیاه (مانند مادگی) می باشد. پوسته دانه تنها بخشی از دانه است که ژن نمود قدیمی و مادری

دارد.

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 

MrKonkoriزیست یازدهم فصل ۸یازدهم

آقای کنکور
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گزینه 1 2

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.

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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گزینه 3 3

همه موارد به جز مورد الف صحیح هستند.

بررسی سایر موارد:

الف) در یاخته (الف) که باقی مانده بافت خورش (دیپلوئید) را نشان می دهد که اطراف کیسه رویانی را پوشانده و چون مراحل

تولید کیسه رویانی را گذرانده نیازی به تقسیم میوز نیست. یاخته (ب) تخم زا و هاپلوئید بوده و نمی تواند میوز انجام دهد و

کراسینگ اوری رخ نخواهد داد.

ب) سلول های الف و ب حاصل تقسیم مستقیم میتوز هستند.

ج) سلول الف دیپلوئید و سلول ب هاپلوئید است پس یاخته الف ماده ژنتیکی بیشتری دارد و ازآنجایی که یاخته ب درشت تر است

پس میزان سیتوپالسم آن نیز بیشتر است.

د) سلول تخم زا فاقد قدرت میتوز است ولی سلول الف در هنگام تشکیل بافت خورش قدرت میتوز داشته است.

تالیفی موسی بیات

گزینه 3 4

ساقه های ویژه شده برای تولیدمثل رویشی عبارت اند از زمین ساقه، غده، پیاز و ساقۀ رونده.

ساقۀ کوتاه و تکمه مانند مربوط به پیاز است، ولی در غده، ساقه به علت ذخیرۀ مادۀ غذایی متورم  شده است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: مربوط به زمین ساقه است.

گزینۀ 2: مربوط به غده است.

گزینۀ 4: مربوط به ساقۀ رونده است.

تالیفی مسعود حدادی

گزینه 1 5

توت فرنگی با داشتن ساقۀ رونده و آلبالو با داشتن ریشه های دارای جوانه می تواند تولید مثل غیرجنسی کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ2: پیاز دارای تولیدمثل غیرجنسی است.

گزینۀ3: گل درخت بلوط توسط باد گرده افشانی می شود و همان طور که می دانید گیاهانی که توسط باد گرده افشانی می شوند

فاقد گل هایی با رنگ درخشان هستند.

گزینۀ4: در لوبیا یاختۀ جنسی وسیلۀ حرکتی ندارد.

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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گزینه 1 6

گیاه گندم تک لپه و گوجه فرنگی دولپه است طبق فعالیت کتاب درسی مغز ساقه در دولپه ای ها و مغز ریشه در تک لپه ای ها دیده

می شود، که بافت پارانشیمی درون آن بخشی از سامانه بافت زمینه ای می باشد.

بررسی سایر گزینه ها:

2) آب به صورت قطراتی از انتها یا لبه برگ های گیاهان علفی خارج می شود. در تک لپه ای ها مثل گندم از انتها و دولپه ای هایی مثل

گوجه فرنگی که انگل آن گل جالیز است، از لبه برگ ها خارج می شود.

3) گیاه گندم گیاه تک لپه، یک ساله و علفی می باشد، درخت آلبالو گیاه دولپه، چند ساله و درختی است. مریستم پسین در

گیاهان دولپه وجود دارد و کامبیوم چوب پنبه ساز یکی از انواع مریستم های پسین می باشد؛ بنابراین در گیاه گندم سامانه بافت

پوششی پریدرم که نتیجه فعالیت کامبیوم چوب پنبه ساز باشد وجود ندارد.

4) گلوتن پروتئین  ذخیره ای است که در واکوئول (کریچه) بذر گندم ذخیره می شود نه در اندامک پالست. گلوتن در هنگام رویش

بذر تجزیه و به مصرف رویان می رسد.

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 

گزینه 1 7

برای رنگ آمیزی، برش ها را به ترتیب در هریک از محلول های زیر قرار می دهیم. آب مقطر، محلول رنگ بر (15 تا 20 دقیقه)،

آب مقطر، آبی متیل (1 تا 2 دقیقه)، آب مقطر، کارمن زاجی (20 دقیقه)، آب مقطر.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: در درخت زیتون هر دانه گرده دارای دو هستۀ 23 کروموزومی است.

گزینۀ 3: مانند خفاش

pHگزینۀ 4: برای مثال تغ�ر  محیط سبب تغ�ر رنگ گل ادریسی می شود.

تالیفی مسعود حدادی
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گزینه 2 8

رویان به دنبال تقسیمات یاختۀ تخم اصلی ایجاد می  شود و اولی تقسیم تخم اصلی سیتوکینز نامساوی دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست - در اکثر تک لپه ها، آندوسپرم (درون دانه) بخش ذخیره ای دانه محسوب می  شود.

گزینۀ 3: نادرست - در دانه هایی که رویش روزمینی دارند و لپه (ها)ی آن ها از خاک خارج می شود و در برابر نور قرار می  گیرد،

به  طور موقت فتوسنتز (تولید مواد آلی از معدنی) انجام می شود مانند: لوبیا و پیاز، اما در برخی دیگر که رویش زمینی دارند

اینچنین نیست (مانند ذرت).

گزینۀ 4: نادرست - نخستین بخشی که هنگام رویش دانه از آن خارج می  شود، ریشۀ رویانی است که بزرگ  ترین بخش رویان

محسوب نمی  شوند.

"دقت کنید که بزرگ  ترین بخش رویان در تک  لپه ها (مانند ذرت) بخش اصلی رویان و بزرگ  ترین بخش آن در دولپه ها، لپه ها

هستند."

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

گزینه 3 9

منظور هورمون جیبرلین است. افزایش بیش ازحد جیبرلین (مثًال در اثر آلوده شدن به قارچ جیبرال) باعث می شود تا ساقه بلند شده

کنه از بافت های استحکامی است). همچنین جیبرلین همانند اکسین ولی بافت استحکامی کمتری داشته باشد (کالنشیم یا چسب آ

در تولید میوۀ بدون دانه نقش دارد و کمبود آن تولید میوۀ بدون دانه را مختل می کند.

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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گزینه 3

گام اول

گام دوم

10

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394

سلول های دربرگیرندۀ کیسۀ رویانی یک تخمِک تازِه بارور شدۀ لوبیا، یاخته های بافت خورش است.

موارد ب، ج و د نادرست است.

بررسی موارد:

الف: سلول های بافت خورش در گیاه لوبیا دیپلوئید است پس دارای کروموزوم همتا می باشند.

ب: مصرف آندوسپرم توسط لپه ها می باشد نه بافت خورش!

ج: منظور از ساختار چهار کروماتیدی، تتراد است که طی میوز به وجود می آید. تنها یکی از یاخته های بافت خورش میوز انجام

می دهد.

د: اتصال رویان به گیاه مادر توسط یاخته هایی صورت می گیرد که از تقسیم یاختۀ بزرگتر حاصل تقسیم یاختۀ تخم ایجاد شده

است.

گزینه 2 11

باتوجه به شکل  ساقۀ رویانی،  ریشۀ رویانی،  لپه ها و  باقیماندۀ آندوسپرم است. دقت کنید که دانۀ فوق دانۀ لوبیا و دو

لپه ای است. در این دانه لپه به عنوان ذخیره و انتقال دهندۀ مواد غذایی ایفای نقش می کند. در این دانه ها، واکوئل یاخته های

لپه ها ذخیره کننده مواد غذایی است، توجه کنید در لوبیا گلوتن وجود ندارد. گلوتن پروتئین ذخیره ای در واکوئل بذر دانۀ گندم و

جو است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: آندوسپرم تریپلوئید است. در یاخته های این بخش سه مجموعۀ کروموزومی وجود دارد که دو مجموعۀ کروموزومی آن ها

مشابه است، چون متعلق به یاختۀ دو هسته ای هستند. کروموزوم های یاخته دو هسته ای حاصل میتوز بوده و مشابه هم

می باشند.

گزینۀ ۳: ریشۀ رویانی، یاخته های ریشه را می سازد. طبیعی است که این یاخته ها کلروپالست نداشته باشند.

گزینۀ ۴: یاختۀ تخم اصلی در پی اولین میتوز، تقسیم سیتوپالسم نابرابر انجام می دهد. حاصل دو یاخته با اندازه های متفاوت

است. یاختۀ کوچک تر رویان و لپه ها را می سازد. حاصل تقسیم میتوز یاختۀ بزرگ تر، یاخته هایی است که رویان را به پوستۀ دانه

متصل می کنند.

ABCD

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 12

در ذرت، آندوسپرم بخش عمدۀ حجم دانه را به خود اختصاص می دهد. آندوسپرم ذرت  است که از لقاح یاختۀ دو هسته ای

(دارای دو کپی یکسان از هر ژن) با یک اسپرم حاصل می شود. در بافت های آوندی عالوه بر یاختۀ آوندی، یاخته های پارانشیم و

ATP فیبر نیز مشاهده می شوند. رویش ذرت زیرزمینی است و لپه از خاک خارج نمی شود. یاخته های عناصر آوندی مرده هستند و

تولید نمی کنند.

۳n

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 1 13

گیاه زنبق همانند نرگس از گیاهان چندسالۀ علفی است که در برش عرضی ساقۀ خود 3 بخش متمایز به نام پوششی و زمینه ای و

آوندی قابل تشخیص است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ2: زنبق دارای زمین ساقه است که در خاک باقی می ماند و همچنین گیاهی چند ساله می باشد.

گزینۀ3: روزنه های آبی همیشه باز هستند.

گزینۀ4: زنبق دارای گلبرگ (دومین حلقۀ گل) می باشد.

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 1 14

فقط مورد (ب) صحیح است.

این یاخته ها در خارجی ترین بخش بافت خورش قرار دارند و همانند سایر یاخته های بافت خورش تخمک، دیپلوئید هستند و

حاوی کروموزوم های همتا می باشند و بنابراین در هستۀ این یاخته ها دو دگرۀ یک ژن موجود است.

بررسی موارد:

الف: در لوبیا لپه ها آندوسپرم را مصرف می کنند نه بافت خورش!

ج: در هر تخمک فقط یکی از یاخته های بافت خورش میوز انجام می دهند و تتراد تشکیل می شود.

د: بخش ویژه ای که رویان را به گیاه مادر متصل می کند از سلول تخم منشأ می گیرد.

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 3 15

باتوجه به ژن نمود ذرت های والد می توان عنوان کرد:

به این ترتیب دانه های حاصل دارای 4 الل بارز هستند. باتوجه به ژن نمود والدین هر دوی آن ها نیز 4 الل بارز دارند که نشان می دهد

رنگ دانه ها در هر سه گیاه یکسان است.

بررسی سایر گزینه ها:

.(aaBBCC) گزينۀ "1": پوستۀ دانه ژنوتیپ گیاه ماده را دارد

گزينۀ "2": ذخیرۀ دانه های حاصل آندوسپرم است که از هر ژنی سه نسخه دارد. دربارۀ ژن دوم هر سه نسخه ژن B خواهد بود.

گزينۀ "4": دانۀ ذرت یک لپه دارد، نه لپه ها!

 →AABBcc
ذرت نر

× aaBBCC
ذرت ماده 

  

⎩
⎨
⎧AA

BB
cc

×
×

aa
BB
CC⎭
⎬
⎫

AaBBCc

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 16

اندوختۀ غذایی شلغم در ریشه است. پیاز ساقۀ زیرزمینی است ولی اندوختۀ غذایی آن در برگ ها قرار دارد. نرگس پیاز دارد و

گیاهی دوساله است.

تالیفی منصور کهندل
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گزینه 3 17

در کیسه رویانی تمام سلول ها حاصل تقسیم غیرمستقیم میوز (مستقیم میتوز) بوده و هاپلوئیدند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: پوشش تخمک اولین الیه پوشاننده کیسه رویانی می باشد.

گزینۀ 2: فقط یکی از یاخته های بافت خورش رشد کرده و پس از تقسیمات، سلول تخم زا و دوهسته ای را ایجاد می کند.

گزینۀ 4: کیسه رویانی حاصل میوز و سپس میتوز است.

تالیفی موسی بیات

گزینه 3 18

در نهان دانه ها یاخته هایی که توانایی لقاح دارند عبارت اند از: اسپرم ها  تخم زا  یاختۀ دوهسته  ای

می  دانیم که یاختۀ دوهسته ای همواره بیش از یک مجموعۀ کروموزومی دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: در گیاهان دانه دار، بخش هایی که توانایی لقاح دارند فاقد وسیلۀ حرکتی (مانند تاژک) هستند.

گزینۀ 2: منظور از بخش متورم مادگی، تخمدان است که تخمک درون آن دارای تخم زا و یاختۀ دوهسته  ای است و اسپرم ها هم از

راه لولۀ گرده به آن می  رسند.

گزینۀ 4: در گیاهان بر خالف اکثر جانوران، یاخته هایی که توانایی لقاح را دارند حاصل میوز (کاستمان) نیستند، بلکه حاصل میتوز

(رشتمان) هستند.

یادآوری: اسپرم های نهان دانه حاصل میتوز یاختۀ زایش دانۀ گرده رسیده هستند.

تخم زا و یاختۀ دوهسته ای نهان دانه، حاصل میتوز در سلول حاصل از میوز پارانشیم خورش تخمک هستند.

++

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399
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گزینه 2 19

موارد الف و د صحیح هستند.

بررسی موارد:

الف) پس از سه نسل تقسیم میتوز، ساختار 7 سلولی (8 هسته ای) به نام کیسه رویانی ایجاد می شود.

ب) با سه مرحله میتوز، درنهایت 8 هسته هاپلوئید در 7 یاخته ایجاد می شود.

ج) همه سلول های کیسه رویانی حاصل میتوز یاختۀ باقی مانده بوده و دارای ماده ژنتیکی کامًال مشابه هستند. البته اندازه و شکل

این یاخته ها تا حدودی متفاوت هستند.

د) باتوجه به شکل کتاب درسی، یاخته باقیمانده از میوز (بزرگ تر) در دورترین فاصله از منفذ قرار دارد.

تالیفی موسی بیات

گزینه 2 20

میوه های حقیقی از رشد و تغ�ر تخمدان گل و میوه های کاذب از تغ�ر بخش های دیگر گل ایجاد می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: گل های نر کدو، فاقد کیسۀ رویانی اند؛ بنابراین به میوه تبدیل نمی شوند.

گزینۀ 3: گیاهان دولپه ای علفی، مانند لوبیا، سرالد پسین ندارند.

گزینۀ 4: پیاز، تک لپه ای است و رویش روزمینی دارد.

تالیفی مسعود حدادی

گزینه 3 21

هر گل کامل یک گل دوجنسی است و دارای پرچم و مادگی هستند که روی نهنج قرار گرفته است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: گل کامل همواره دارای پرچم است اما گل تک جنسی دارای پرچم یا مادگی است.

گزینۀ 2: گل ناکامل ممکن است مادگی نداشته باشد.

گزینۀ 4: گل های ناکامل می توانند فاقد کاسبرگ یا گلبرگ باشند.

تالیفی موسی بیات

گزینه 4 22

در خوابانيدن از شاخه استفاده مى شود نه ريشه و الزم است دارای گره باشد نه ميان گره!

بررسی سایر گزینه ها:

1) پايه گياهى است كه در محيط به خوبی مى تواند رشد كند، پس سازگار با محيط است ولى صفت (مثًال ميوه) مرغوبى ندارد.

2) پيوندک از گياهان خويشاوند پايه بايد انتخاب شود.

3) در تولیدمثل رويشى آلبالو، روى ريشه ها جوانه هايى به وجود مي آید كه منشاء اندام هاى هوايى هستند.

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 
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گزینه 3 23

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.

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 2 24

گزینۀ 1: نادرست. چغندر گیاهی دوساله است که ذخایر غذایی در ریشۀ آن ذخیره می شود.

گزینۀ 2: درست. لپه های لوبیا برخالف نخود از خاک خارج می شوند و بنابراین مدتی کوتاه فتوسنتز می کنند.

گزینۀ 3: نادرست. لپه جزء رویان است و رویان از تقسیم سلول کوچک تر حاصل می شود.

گزینۀ 4: نادرست. ذرت فقط یک لپه دارد نه لپه ها.

تالیفی منصور کهندل

گزینه 2 25

منظور گل ماده کدو است. یاخته های کوچک تر حاصل از میوز پارانشیم خورش، سیتوپالسم کمتری نسبت به یاختۀ بزرگ تر داشته،

پس میتوکندری های کمتر و دنای حلقوی کمتر و راه اندازهای کمتری دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست؛ تولید دانۀ گرده مربوط به گل نر کدو است که سیتوکینزهای میوز در آن مساوی است.

گزینۀ : نادرست؛ یاخته های حاصل از میوز در تخمک، توسط پارانشیم خورش که دوالد (دیپلوئید) است احاطه شده اند.

گزینۀ 4: نادرست؛ تعداد دنا در هسته های کوچک حاصل از میوز در تخمک با تعداد دنا در هسته بزرگ برابر است و لزومًا نمی توان

گفت توالی افزاینده (که مربوط به دنای خطی است) در آن ها کمتر است.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 3 26

نهان دانگان بیشترین و موفق ترین گیاهان هستند. تخمک بعد از تشکیل کیسه رویانی شامل 7 یاخته هاپلوئید می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: تخمک در ابتدا دارای دو پوشش و پارانشیم خورش بوده که هر دو دیپلوئیدند.

گزینۀ 2: دانه گرده در نهان دانگان حاصل یک میوز و یک میتوز سلول کیسه گرده است.

گزینۀ 4: بعد از گرده افشانی، یاخته زایشی با ورود به لوله گرده و انجام میتوز در آنجا، دو گامت نر ایجاد می کند. دانه گرده تا

زمانی که در بساک است، گامت نر تشکیل نمی شود.

تالیفی موسی بیات
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گزینه 4

گام اول

گام دوم
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کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394

کید بر قابلیت توانایی تقسیم شدن آن ها است. هدف سؤال از اشاره به سلول های مریستمی تأ

در تقسیم میتوز رشته های دوک در پی تغ�ر شکل موقت یاخته، ایجاد می شوند و سپس پس از تقسیم از بین می روند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: هنگام تقسیم سلولی، رشته های دوک از یک قطب سلول تا کروموزوم ها کشیده می شوند اما در گیاهان به صفحه سلولی

که در وسط سلول قرار دارد نمی رسند، زیرا این صفحه در فاصلۀ دورتری از دوک ها تشکیل می شود.

گزینۀ2: دو دسته رشتۀ دوک در سلول وجود دارد. گروهی از آن ها به سانترومرها متصل می شوند و گروهی به سانترومرها متصل

نمی شوند.

گزینۀ3: گیاه داوودی، توجه داشته باشید که نهاندانه است و سانتریول ندارند.

گزینه 3 28

گیاهان دولپه ای که در ریشه دارای بن الد (مریستم) ستاره ای شکل می باشند، دارای سلول های نگهبان روزنه نیز هستند. سلول نگهبان

روزنه همان گونه که می دانید نوعی سلول تمایزیافته روپوستی و متعلق به سامانه بافتی پوششی می باشد که دارای کلروفیل است و

عمل فتوسنتز انجام می دهد.

بررسی سایر گزینه ها:

1) منظور از این گیاهان غالت می باشد و همان گونه که در شکل فعالیت کتاب زیست شناسی (1) دیده اید، خارجی ترین الیه سامانه

بافت آوندی ریشه در تک لپه ای ، ریشه بیرون زده (ریشه فرعی) می باشد که در جذب آب و امالح نقش دارد.

2) منظور از این گیاهان، نهان دانگان است. ولی در پروتوپالست سلول های زنده آوند آبکش، هسته از بین رفته و محتوی ژنتیک

سلول توسط پروتوپالسم احاطه نمی شود.

4) آوند آبکش سال دوم نسبت به آوند آبکش سال اول به بن الد آوندساز (چوب- آبکش) نزدیک تر می باشد اما باید دقت کرد که

هر گیاهی که مریستم های راسی را در پیکر خود دارد، قطعًا دارای سرالد های پسین نمی باشد.

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 

گزینه 1 29

در نهان دانگان درون لوله گرده، سه هسته قابل مشاهده است. دو هسته مربوط به اسپرم ها و یک هسته نیز مربوط به یاخته

رویشی است که لوله گرده تشکیل می دهد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: گامت های ماده در خزه فاقد وسیله حرکتی است و هیچ یک از گامت های نهاندانگان نیز وسیله حرکتی ندارند.

گزینۀ 3: دیواره خارجی حتمًا منفذ دارد، حال ممکن است سطح دیواره صاف یا دارای تزئینات باشد.

گزینۀ 4: درصورتی که کالله دانه گرده را بپذیرد، یاخته رویشی رشد کرده و لوله گرده به وجود می آورد نه همیشه!

تالیفی موسی بیات
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گزینه 4 30

فقط مورد "ب" درست می باشد.

گلوتن که پروتئین ذخیره ای می باشد، هنگام رویش بذر گندم به مصرف رشد و نمو رویان می رسد و پروتئین ها در هسته سلول بر

روی ماده وراثتی دارای رمز می باشند.

بررسی سایر موارد:

الف) نادرست. گلوتن پروتئین است و پروتئین ها در زمینه سیتوپالسم یاخته ساخته می شوند، نه درون اندامک ها!

پ) نادرست. عامل بیماری سلیاک، گلوتن می باشد. اسیدهای چرب و گلیسرول واحد سازنده بسیاری از لیپید ها می باشد،

درحالی که واحد سازنده پروتئین ها اسیدآمینه است.

ت) نادرست. نشادیسه محل ذخیره نشاسته می باشد. گلوتن در واکوئول ذخیره می شود.

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 

گزینه 2 31

توت فرنگی (باتوجه به حالت برگ آن که رگبرگ منشعب دارد) گیاهی دولپه است. در برگ گیاهان دولپه دو نوع پارانشیم میانبرگ

وجود دارد که فضای بین یاخته ای یکی از آن ها (نرده ای) به طور واضح کمتر از دیگری (اسفنجی) است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست؛ سیب زمینی زمین ساقه (ریزوم) ندارد بلکه ساقه زیرزمینی از نوع غده دارد.

گزینۀ 3: نادرست؛ گیاه گل جالیز فاقد ژن های الزم برای انجام فتوسنتز ازجمله ژن های مربوط به تولید آنزیم روبیسکو است.

گزینۀ 4: نادرست؛ زنبق به کمک ریزوم که نوعی ساقۀ زیرزمینی است تولیدمثل رویشی دارد. پوستک مربوط به اندام های هوایی

گیاه است.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 1 32

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.

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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گزینه 1 33

یاخته  های حاصل از لقاح، تخم اصلی و تخم ضمیمه هستند که در بخش متورم مادگی یافت می  شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: تخم ضمیمه در ایجاد رویان نقشی ندارد.

گزینۀ 3: تخم اصلی اولین تقسیم خود را به  صورت نامساوی انجام می  دهد.

گزینۀ 4: تخم ضمیمه سه مجموعه کروموزومی دارد.

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 3 34

گیاه آلبالو دارای گل کامل است که به طورقطع دوجنسی نیز می باشد. در پی تقسیم میوز در بساک، گرده نارس حاصل می شود که

با میتوز به گرده رسیده تبدیل می شود، پس تتراد ایجاد نمی کند.

بررسی سایر گزینه ها:

1) در میوز بخش ماده، سیتوکینز نامساوی دیده می شود که طی آن یک سلول بزرگ دور از منفذ سفت و سه سلول کوچک تر پدید

می آید.

2) تنها در بخش ماده سلول حاصل از میوز می تواند تقسیم متوالی بدهد که در پی آن کیسه رویانی پدید می آید. اما فقط

درصورتی که گیاه والد  باشد گامت ماده هاپلوئید ایجاد می شود.

4) سلول  هاپلوئید ممکن است درون تخمک باشد آنگاه می تواند در تشکیل کیسه رویانی نقش داشته باشد.

۲n

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 

گزینه 1 35

گل مغربی های زایا  و  می باشند اگر انواع آمیزش ها را در نظر بگیریم داریم:

حالت اول:  با  تخم اصلی  و اندوسپرم 

حالت دوم:  با  تخم اصلی  و اندوسپرم 

حالت سوم:  نر با  ماده  تخم اصلی  و اندوسپرم 

حالت چهارم:  ماده با  نر  تخم اصلی  و اندوسپرم 

تذکر: برای به دست آوردن تخم اصلی باید گامت نر را با گامت ماده آمیزش دهیم و برای به دست آوردن تخم ضمیمه (منشأ

اندوسپرم) باید گامت نر را با دو هسته ای آمیزش دهیم. دو هسته ای از تکرار هاگ ماده به وجود می آید.

۲n۴n

۲n← ۲n۲n۳n

۴n← ۴n۴n۶n

۲n۴n←۳n۵n

۲n۴n←۳n۴n

تالیفی امیرحسین حقانی فر
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گزینه 1 36

گزینه های "ج" و "د" درست هستند.

بررسی هریک از گزینه ها:

الف- نادرست؛ در هر دو سیستم نوری  و  وجود دارد ولی مرکز سیستم نوری 1 دارای  مرکز سیستم نوری 2 دارای

 است.

ب- نادرست؛ تکثیر رویشی آلبالو از ایجاد پایه های جدید از بخش هایی از ریشه صورت می گیرد. در روش خوابانیدن از اندام هوایی

(شاخه) استفاده می شود.

ج- درست؛ در حلقۀ مرکزی گل نر و گل ماده کدو به ترتیب پرچم و مادگی وجود دارد که در بخش هایی از آن ها امکان میوز و

درنتیجه چلیپایی شدن هست.

د- درست؛ نیترات جذب شده در ریشه به طورمعمول همان جا به آمونیوم تبدیل شده و به صورت یون مثبت به سمت اندام های

هوایی می رود.

ه- نادرست؛ در گیاهان شب کوتاه مانند شبدر، ایجاد رخش نوری (جرقه) در نیمه شب طوالنی می تواند باعث شود که گل دهی در

فصل غیر از حالت عادی صورت گیرد.

p۷۰۰p۶۸۰p۷۰۰
p۶۸۰

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 2 37

موارد "الف" و "ج" عبارت را به درستی تکمیل می کنند.

بررسی موارد:

الف) رشته های دوک، پروتئینی هستند و به کمک ریبوزوم های سیتوپالسم تولید می شوند.

ب) بازدانگان جزء گیاهان دانه دار هستند ولی گل ندارند.

ج) گیاهان دانه دار همگی لولۀ گرده دارند و گامت های نر وسیلۀ حرکتی ندارند.

د) خزه ها آوند ندارند. انتقال شیرۀ خام درون گیاهان آوند دار ازطریق آوندهای چوبی (یاخته های مرده و لیگنینی شده) صورت

می گیرد.

تالیفی مسعود حدادی
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گزینه 4 38

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.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

گزینه 3 39

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.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

گزینه 2 40

تخم زا و یاختۀ دو هسته ای درون تخمک بالغ از تقسیم میتوز تولید می شوند. از طرفی اسپرم ها نیز درون لولۀ گرده در حال رشد

در بخش مادگی از میتوز یاختۀ زایشی حاصل می شوند.

عدد کروموزومی تخم اصلی 2n و تخم زمینه ای 3n است؛ پس عدد کروموزومی تخم اصلی مشابه پوستۀ دانه حاصل از پوستۀ

تخمک است (رد گزینۀ 1). اگر بخش های نر و مادگی متعلق به گل های دو گیاه متفاوت باشند، ژن نمود متفاوت خواهند داشت (رد

گزینۀ 3). سیتوکینز نابرابر در تقسیم یاختۀ تخم اصلی مشاهده می شود (رد گزینۀ 4).

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 4 41

بخشی از ژن های الزم برای انجام فتوسنتز بر روی دنای خطی هسته قرار دارد. پس در یاخته های غدۀ سیب زمینی که از آن گیاه

جدید حاصل می شود، این ژن ها وجود دارد. دقت کنید که در غدۀ سیب زمینی، این ژن ها و ژن هایی که درون پالست یاخته ها

قرار دارند بیان نمی شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: در توت فرنگی، ساقۀ رونده مسئول تکثیر رویشی است. بر روی ساقه هوایی هم پوستک حضور دارد.

گزینۀ ۲: بخش تکمه مانند ساقه است، که در آن یاخته های آندودرم با نوار کاسپاری مشاهده نمی شود.

گزینۀ ۳: در زمین ساقه یاخته های آوندی وجود دارد ولی توجه داشته باشید که در یاخته های آوندی هسته دیده نمی شود.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 42

گیاه شبدر گیاهی شب کوتاه است و با شکستن شب های طوالنی به کمک جرقه نوری گل می دهد و همان طور که می دانید

گوجه فرنگی نیز گیاهی بی تفاوت نسبت به طول روز است و در هر دو شرایط گل می دهد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: گیاه زنبق گیاه چندساله علفی می باشد.

گزینۀ2: هر دو نهان دانه هستند.

گزینۀ3: شبدر دارای ریشه است.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393
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