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در نوعی جانور بی مهره مولکولی کشف شده است که می  تواند به صدها شکل مختلف درآید و آنتی ژن های مختلفی را شناسایی1

کند. کدام گزینه در رابطه با آن به درستی بیان شده است؟

اسکلت بیرونی در این جانور فقط نقش حفاظتی دارد. (1

طناب عصبی پشتی در طول بدن جانور کشیده شده است. (2

برای تع�ن سرعت و ترکیب شيرۀ پرورده می  توان از این جانور استفاده کرد. (3

در موهای حسی روی پای این جانور گیرندۀ شیمیایی تشخیص مزه وجود دارد. (4

تالیفی پیمان رسولی

در مورد دو عبارت الف و ب جهت تکمیل کردن جملۀ زیر می توان گفت:2

"همۀ یاخته های ............ دارند."

الف) گیاهی که در استحکام نقش دارند، دیوارۀ پسین

ب) زندۀ گیاهی، تمامی اجزای پروتوپالستی را

عبارت الف جمله را به درستی و عبارت ب جمله را به صورت نادرست تکمیل می کند. (1

هر دو عبارت، جمله را به صورت نادرست تکمیل می کند. (2

عبارت الف جمله را به صورت نادرست و عبارت ب جمله را به صورت درست تکمیل می کند. (3

هر دو عبارت، جمله را به صورت درست تکمیل می کند. (4

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

چند مورد از موارد زیر به درستی بیان شده است؟3

الف) تجمع اکسین در یک طرف دانه رست، باعث بیشتر شدن رشد طولی یاخته ها در سمت مقابل و درنتیجه خم شدن ساقه

می شود.

ب) آزمایش هایی که حول محور نورگرایی در گیاهان انجام گرفتند، درنهایت باعث کشف اولین تنظیم کنندۀ رشد در گیاهان شدند.

پ) در نور همه جانبه به دلیل عدم تولید اکسین، دانه رست به صورت مستقیم رشد می کند.

ت) اکسین ها و اتیلن ها جزء تنظیم کننده   های رشد گیاهان هستند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی پدرام فرهادیان

MrKonkoriزیست گیاهی پایهپایه

آقای کنکور
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چند مورد در رابطه با انواع میوه    ها به درستی بیان شده است؟4

الف) میوۀ درخت هلو از رشد تخمدان ایجاد شده و تخمدان بخش خوراکی این میوه محسوب می    شود.

ب) در فلفل دلمه ای فضای برچه توسط دیواره    های نافذ تفکیک شده و برچه    ها به یکدیگر راه دارند.

ج) در پرتقال فضای برچه    ها به طور کامل تفکیک نشده است.

د) در خیار همانند فلفل دلمه    ای مرز برچه    ها قابل تشخیص است.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی پیمان رسولی

گیاه ............ برخالف ............ (با تغ�ر)5

ذرت - سیب زمینی، دارای تولیدمثل رویشی است. (1

کدو - بلوط، مقادیر فراوانی گرده تولید می کند. (2

زنبق - خزه، می تواند به روش غیرجنسی تکثیر شود. (3

ادریسی - بلوط، دارای دومین حلقۀ گل است. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

کدام گزینه عبارت داده شدۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟6

"بزرگ ترین یاختۀ کیسۀ رویانی گندم ............"

همانند یاخته های مؤثر در تشکیل لولۀ گرده، هسته ای با یک مجموعۀ کروموزومی دارند. (1

برخالف یاختۀ تخم زا در صورت لقاح، یاختۀ تخم ضمیمه ای را ایجاد می کند. (2

برخالف یاخته های حاصل از بافت خورش در اثر تقسیم میتوز ایجاد می شود. (3

همانند یاخته های حاصل از تمایز اسپرماتیدها، توانایی انجام لقاح را دارند. (4

تالیفی پیمان رسولی

کدام عبارت، دربارۀ آوند الن دار صدق می کند؟7

میان یاختۀ (سیتوپالسم) یاخته های آن کامًال از بین رفته است. (1

در دیوارۀ عرضی یاخته های آن، صفحات آبکشی وجود دارد. (2

شیرۀ پرورده از طریق یاخته های آن جابه جا می شود. (3

ضخامت دیوارۀ یاخته های آن یکنواخت است. (4

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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کدام گزینه در رابطه با بخشی که ظهور آن اولین عالمت رویش دانه در گیاهان تک لپه ای است، درست بیان شده است؟8

نمی تواند تحت تأثیر هورمونی که ترشح آنزیم های گوارشی الیۀ گلوتن دار را بر عهده دارد، قرار گیرد. (1

با داشتن یاخته هایی به هم فشرده سامانۀ بافتی مؤثر در ترابری مواد را ایجاد می کند. (2

تحت تأثیر هورمونی که مانع رشد جوانۀ جانبی می شود، رشد سریعی پیدا می کند. (3

گیاه کوچکی را ایجاد می کند که در اثر رشد و نمو از خاک خارج می شود. (4

تالیفی پیمان رسولی

جانوری که گرده افشانی گل    هایی با شهدی با میزان قند باال و دارای عالئم قابل تشخیص در نور فرابنفش را انجام می    دهد، نمی تواند9

چه مشخصه    ای داشته باشد؟

از فرومون برای هشدار خطر حضور شکارچی به دیگران استفاده می    کند. (1

دریچه    های منافذ در هنگام انقباض باز هستند تا همولنف به قلب وارد شود. (2

در این جانور اوریک اسید به همراه مواد گوارش نیافته، از طریق مخرج دفع می    شود. (3

اندازۀ بدن این جانور همانند ملخ نمی    تواند از حد خاصی بیشتر شود. (4

تالیفی پیمان رسولی

در هر یاختۀ گیاهی ............ دارای ............ است.10

دیوارۀ نخستین همواره شامل یک الیه - رشته های سلولزی (1

دیوارۀ پسین همواره شامل رشته های سلولزی - لیگنین (2

دیوارۀ نخستین شامل یک الیه یا چندالیه - پلی ساکارید های رشته ای و غیر رشته ای (3

تیغۀ میانی همواره شامل یک الیۀ پلی ساکاریدی - پلی ساکارید و پروتئین (4

تالیفی پدرام فرهادیان

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می  کند؟11

"بافت ............ برخالف بافت ............"

کنه  ای، نسبت به آب نفوذناپذیر است. کنه  ای - سخت  آ نرم  آ (1

کنه  ای، دیوارۀ نخستین ضخیم ولی چوبی  نشده دارند. کنه  ای - نرم  آ چسب  آ (2

کنه  ای، مانع رشد اندام  های گیاهی می  شود. کنه  ای - سخت  آ چسب  آ (3

کنه  ای، به فراوانی در اندام  های سبز گیاه دیده می  شود. کنه  ای - سخت  آ نرم  آ (4

تالیفی سهند میرطاهری
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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

به طورمعمول در نهان  دانگان یاخته ای که در طول خامه رشد می کند و لولۀ گرده را تشکیل می دهد ............ یاخته ای که با تقسیم13

میتوز خود در لولۀ گرده گامت نر را تولید می کند ............

همانند - توسط دو دیواره در برگرفته شده است. (1

برخالف - حاصل تقسیم میتوز دانۀ گردۀ نارس است. (2

برخالف - دارای یک مجموعۀ کروموزومی در هستۀ خود است. (3

همانند - از نظر تعداد مجموعۀ کروموزومی مشابه یاخته های کیسۀ رویانی نیست. (4

تالیفی پیمان رسولی

یاخته  های استحکامی و زندۀ ساقۀ گیاه علفی ............ یاخته  های فیبر گیاه چوبی ............14

همانند - کوتاه و انشعاب  دار هستند. (1

برخالف - در دیوارۀ خود الن دارند. (2

همانند - قابلیت رشد خود را حفظ کرده  اند. (3

برخالف - فاقد لیگنین در دیوارۀ ضخیم خود هستند. (4

تالیفی پدرام فرهادیان

چند مورد از موارد زیر برای رسیدن به محل نهایی خود باید از دستگاه گلژی عبور کنند؟15

الف) گلوتن در الیه خارجی آندوسپرم دانه گندم

ب) عوامل رونویسی در برگ گونرا

ج) برخی پلی پپتیدهای مربوط به چرخه کربس

د) پروتئین تسهیل کننده عبور آب در آندودرم ریزوم زنبق

الف - ب (2 فقط الف (1

الف - ب - ج - د (4 الف - ب - د (3

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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کدام عبارت درست است؟16

هر گیاهی که گل تولید کند، لقاح مضاعف دارد. (1

هر گیاه ناکاملی که گلبرگ های درخشان دارد، فاقد حلقۀ چهارم است. (2

در زیستگاهی که گیاهان گل دار وجود دارند، گوناگونی جانورانی با مغز متشکل از گره های عصبی، برخالف جانوران دارای (3

طناب عصبی شکمی، زیاد است.

تمام گل های دارای دانه های گردۀ فراوان، دارای عالئمی هستند که در نور مرئی قابل رؤیت هستند. (4

تالیفی پدرام فرهادیان

هر هورمون گیاهی که به دنبال آسیب دیدن گیاه ترشح می شود و موجب افزایش سرعت رسیدگی میوه می گردد، برخالف اکسین17

چه مشخصه ای دارد؟

با ایجاد الیۀ جداکننده سبب ریزش برگ می شود. (2 در چیرگی رأسی مؤثر است. (1

در فن کشتبافت نقش دارد. (4 در نورگرایی مؤثر است. (3

تالیفی پیمان رسولی

نوعی ترکیب شیمیایی که در تعدادی از گونه    های گیاهی ساخته می شود و سبب مرگ گیاه خواران می    گردد، چند مورد از18

مشخصات زیر را دارد؟

الف) واکنش مربوط به انتقال الکترون به اکسیژن مولکولی را مهار می    کند.

ب) همانند همۀ ترکیبات آلکالوئیدی سبب توقف تنفس یاخته    ای می    شوند.

ج) همانند ترکیبات آلکالوئیدی روی یاخته های خود گیاه اثر می    گذارد.

د) این ترکیبات درون گیاه غیرفعال هستند و برای خود گیاه سمیتی ندارند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی پیمان رسولی

دربارۀ نحوۀ تأمین نیتروژن قابل  استفاده برای گیاهان چندمورد توسط جانداران عنوان شده انجام می شود؟19

(الف باکتری های تثبیت کنندۀ نیتروژن : N  →۲ N O۳
−

(ب باکتری های آمونیاک سازی : مواد آلی → N H۴
+

(ج ریشۀ گیاه : N O  →۳
− N H۴

+

(د ریزوبیوم ها : N H  →۴
+ N O۳

−

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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چند مورد از جمالت زیر نادرست است؟20

الف) بارگیری آبکشی به کمک  ATPی تولیدشده در آوند آبکش صورت می  گیرد.

ب) پس از باربرداری آبکشی، فشار اسمزی درون آوند آبکش کاهش می یابد.

ج) برگ هم به  عنوان محل منبع و هم محل مصرف محسوب می  شود.

د) شته ها با فرو کردن خرطوم خود به درون آوند آبکش از شیرۀ پرورده تغذیه می  کنند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی پدرام فرهادیان

در رابطه با اختالالت لولۀ گوارش انسان کدام گزینه جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟21

"امکان ندارد اختالل در ............ ناشی از ............ باشد."

شکسته شدن پپتیدهای کوچک مواد غذایی - اختالل در ترشحات یاخته های سطحی پوششی غدۀ معده (1

پرز و ریزپرزهای رودۀ باریک - واکنش بدن با پروتئین های ذخیره شده در کریچۀ بذر گندم و جو (2

حرکات کرمی لولۀ گوارش - عدم ارسال پیام عصبی از دارینه به سمت جسم یاخته ای (3

ورود مواد غذایی از دهان به معده - آسیب به مرکز انعکاس های عطسه و سرفه (4

تالیفی پیمان رسولی

کدام  یک از موارد زیر دربارۀ انتقال مواد از خاک به گیاه و اجزای آن صحیح نیست؟22

بخش زیادی از آب جذب  شده در گیاه، از تنۀ گیاه به هوا تبخیر می  شود. (1

تعرق سازوکار الزم برای انتقال آب و موادمعدنی را به برگ فراهم می  کند. (2

در هر دو مسیر بلند و کوتاه انتقال مواد در گیاه، آب به عنوان انتقال  دهندۀ مواد نقش اساسی دارد. (3

پتانسیل آب عامل اصلی حرکت آب در گیاه است. (4

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

با قطع جوانۀ رأسی در ساقۀ یک گیاه جوان، مقدار نوعی هورمون گیاهی در جوانه های جانبی گیاه افزایش و مقدار نوع دیگری23

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

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

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

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

کاهش رشد گیاه در شرایط نامساعد محیطی - ایجاد یاخته های جدید (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398
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کاسیا قرار می گیرند همانند ............24 تمامی جانورانی که موردحملۀ مورچۀ درخت آ

سخت    پوستان، نیازمند دستگاه های تولیدمثلی با اندام های تخصص یافته برای تولیدمثل اند. (1

حلزون ها، به علت داشتن اسکلت بیرونی نمی توانند از حد مشخص شده ای بزرگ تر شوند. (2

بیشتر نرم تنان، همولنف را مستقیمًا به فضای بین یاخته های بدن وارد می کنند. (3

پرندگان دریایی، شناسایی عوامل بیگانه را به صورت اختصاصی انجام می دهند. (4

تالیفی پیمان رسولی

کدام گزینه در رابطه با گیاهانی که در آن ها انتقال مواد غذایی از آندوسپرم به رویان در حال رشد توسط لپه ها انجام می شود، به25

نادرستی بیان شده است؟

بخش اعظم حجم دانۀ بالغ این گیاهان توسط آندوسپرم اشغال شده است. (1

دسته های آوندی در ساقه به صورت منظم روی یک حلقه قرار گرفته است. (2

در این گیاهان لپه در زیر خاک باقی می ماند و توانایی انجام فتوسنتز را ندارد. (3

یاخته هایی با دیوارۀ نخستین نازک در مغز ریشۀ این گیاهان قابل مشاهده است. (4

تالیفی پیمان رسولی

چند مورد از موارد زیر نادرست است؟26

الف) هر یاخته ای که آنزیم روبیسکو داشته باشد، اگر مدت طوالنی در محیط بدون نور قرار گیرد، می میرد.

ب) باکتری هایی که انرژی موردنیاز ساخت مواد آلی را از مواد معدنی به دست می آورند، قدیمی ترین جانداران کره زمین اند.

ج) باکتری های نیترات ساز همانند باکتری های تثبیت کنندۀ نیتروژن، توان تولید مواد آلی از مواد معدنی را دارند.

د) در هر محیط، بخش عمده فتوسنتز را جاندارانی انجام می دهند که در گروه گیاهان قرار نمی گیرند.

aهـ) باکتریوکلروفیل ها در یاخته های همزیست گیاه گونرا، دارای سبزینه نوع  هستند و توان تجزیه آب را دارند.

5 (2 1 (1

2 (4 4 (3

اکبرپور تالیفی علیرضا 

چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل ن  می کند؟27

"در هر یاختۀ گیاهی بالغ ............"

الف) کریچه، بیشترین حجم یاخته را به خود اختصاص می دهد.

ب) دیوارۀ یاخته ای، پروتوپالست را در برمی گیرد.

پ) در کلروپالست (سبزدیسه)، عمل فتوسنتز انجام می گیرد.

ت) تیغۀ میانی توسط دو یاخته و دیوارۀ نخستین توسط یک یاخته ساخته می شوند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی پدرام فرهادیان
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هر هورمون گیاهی که توانایی تولید آنزیم تجزیه کننده را دارد اما نوعی بازدارنده رشد محسوب نمی    شود، چند مورد از28

مشخصه های زیر را می تواند داشته باشد؟

الف) سبب تولید آنزیم    های گوارشی، از الیه گلوتن    دار آندوسپرم می    شود.

ب) تولید میوه    های درشت و بدون    دانه را سبب می    شود.

ج) رشد طولی یاخته    های پارانشیمی را تحریک می    کند.

د) عالوه بر قارچ جیبرال می تواند در رویان دانه غالت تولید شود.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی پیمان رسولی

ممکن نیست ............ در ............ ذخیره شوند.29

کاروتن - رنگ  دیسه های یاخته های ریشۀ گیاه هویج (1

گلوتن - رنگ  دیسه های گلبرگ زرد گیاهان (2

آنتوسیاتین - کریچۀ ریشۀ چغندر قرمز (3

نشاسته - آمیلوپالست یاخته های بخش خوراکی سیب زمینی (4

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

چند مورد به نادرستی بیان شده اند؟30

الف) در پدیدۀ نورگرایی، اندام های گیاه فقط به سمت نور رشد می کنند.

ب) در آزمایشات داروین، تنها در صورتی دانه رست چمن به یک سمت خم نمی شود که پوشش مات در نوک آن قرار داده شود.

پ) جابه جایی اکسین در یاخته ها تنها زمانی رخ می دهد که دانۀ رست در برابر نور یک جانبه قرار گیرد.

ت) یاخته های هدف اکسین در دانه رست چمن، تنها در یاخته های موجود در نوک ساقه هستند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی پدرام فرهادیان

کدام یک از عبارت های زیر درست اند؟31

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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کدام گزینه دربارۀ دیسه  ای که رنگ ندارد، صحیح نیست؟32

این دیسه را در بخش خوراکی سیب  زمینی می  توان مشاهده کرد. (1

مواد موجود در این دیسه برای تشکیل جوانه  ها و رشد پایه  های جدید مصرف می  شوند. (2

این ترکیب پاداکسنده (آنتی  اکسیدان) نیست و نمی  تواند در بهبود عملکرد مغز مؤثر باشد. (3

این دیسه برخالف دیسه  ای که در هویج یا گوجه  فرنگی وجود دارد، ترکیبات رنگی ندارد. (4

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

چه تعداد از موارد زیر دربارۀ ترکیبات دیوارۀ یاخته  های گیاهی می  تواند صحیح باشد؟33

الف) ترکیب شیمیایی دیواره می  تواند در طول عمر یک یاخته فرق کند.

ب) پروتوپالست یاخته  های آوند چوبی، قبل از مرگ چوب  پنبه را به دیواره اضافه می  کنند.

ج) در تغ�ر دیواره از نوع کانی شدن، سیلیس به دیوارۀ یاخته  های سطحی و درونی برگ اضافه می شود.

د) کوتینی   شدن دیوارۀ یاختۀ گیاهی می تواند سبب جلوگیری از ورود عوامل بیماری  زا شود.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

کدام گزینه دربارۀ الیه ای که مانع انتقال مواد در مسیر آپوپالستی به آوند چوبی می  شود، نادرست است؟34

این الیۀ استوانه  ای ضخیم از یاخته  ها است که کامًال به هم چسبیده  اند. (1

این الیه درونی  ترین الیۀ پوست است که در تماس با یاخته  های الیۀ ریشه  زا قرار دارد. (2

یاخته  های این الیه در دیوارۀ جانبی خود نواری از جنس چوب  پنبه دارند. (3

به طورمعمول تنها مواد موجود در مسیر سیمپالستی توانایی عبور از این یاخته  ها را دارد. (4

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟35

"در گیاهان، تنظیم  کنندۀ رشدی که به  واسطۀ عامل چیرگی رأسی در جوانه  های جانبی تولید می  گردد، ............ شود."

نمی  تواند توسط بافت  های آسیب  دیده تولید (1

نمی  تواند باعث رسیدگی میوه  های نارس (2

می  تواند سبب ایجاد ساقه از یاخته  های تمایزیافته (3

می  تواند باعث فعال  کردن آنزیم  های تجزیه  کنندۀ دیواره (4

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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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 یاختۀ36

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 

باتوجه به شکل زیر، نمی توان گفت ...........37

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

کدام عبارت درست است؟38

هر ساقۀ زیرزمینی که برای تولیدمثل غیرجنسی ویژه شده است را برای تکثیر به قطعه های جوانه دار تقسیم می کنند. (1

کال توده ای از یاخته های هم شکل است که همانند بالستوسیست، حاصل تقسیم های متوالی میتوزی است. (2

هر ساختار تخصص یافته برای تولیدمثل جنسی نهاندانگان، دوجنسی است. (3

در پیوند زدن ممکن نیست گیاه پایه با شرایطی نظیر خشکی یا شوری خاک، سازگار باشد. (4

تالیفی پدرام فرهادیان

کدام گزینه در رابطه با نهان دانگان به نادرستی بیان شده است؟39

نوعی دانۀ   گرده که از نظر عدد کروموزومی با یاختۀ   سازندۀ   خود یکسان نیست، نمی تواند از بساک خارج شود. (1

یاختۀ   حاصل از میوز بزرگ ترین یاختۀ   بافت خورش، می تواند توسط یاخته های دیپلوئیدی احاطه شود. (2

بزرگ ترین یاختۀ   موجود در کیسۀ   رویانی اگرچه توانایی لقاح دارد اما نوعی یاختۀ   جنسی محسوب نمی شود. (3

بزرگ ترین یاختۀ   مجاور منفذ تخمک، با تقسیم خود یاخته هایی با توانایی تقسیم و سیتوکینز نابرابر ایجاد می کند. (4

تالیفی پیمان رسولی
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هر یاختۀ گیاهی ............ قطعًا ............40

با دیوارۀ پسین - نقشی استحکامی در ساختار گیاه دارد. (1

میتوکندری دار - قادر به انجام واکنش های زنجیرۀ انتقال الکترون در غشاء تیالکوئید است. (2

با قابلیت تقسیم - دارای ساختارهای پروتئینی برای سازماندهی به رشته های دوک است. (3

تمایز یافتۀ روپوست - قادر به انجام رونویسی از ژن های دنای خطی با کمک پروتئین های آنزیمی و غیرآنزیمی است. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

وسیع  ترین بخش ساقۀ اصلی (تنۀ) یک درخت ده  ساله فاقد چند مورد زیر است؟41

الف) عدسک  های برجسته

ب) توانایی هدایت شیرۀ خام

ج) دو نوع سرالد (مریستم) پسین

د) یاخته  هایی با دیوارۀ چوب  پنبه  ای

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گیاهی که برای حفاظت در برابر نوزادان کرمی شکل حشرات ترکیبات آلکالوئیدی و نیکوتین دار تولید می کنند، همواره ............42

هنگام برقراری رابطۀ زیستی با جانورانی که چشم مرکب دارند، آسیب می بینند. (1

دارای یاخته هایی با دیوارۀ نخستین نازک در بخش روپوست ساقۀ خود است. (2

در صوت آسیب بافتی نوعی بازدارندۀ رشد مؤثر در پدیدۀ چیرگی رأسی را ترشح می کند. (3

در بخش مرکزی ریشۀ خود دسته های آوندی را به صورت منظم روی یک حلقه خواهد داشت. (4

تالیفی پیمان رسولی

کدام گزینه تکمیل گر مناسبی برای جملۀ   زیر است؟43

"نوعی تنظیم کنندۀ   رشد در گیاهان که در ............ مؤثر است اما نقشی در ............ ندارد، ............"

افزایش رشد طولی یاخته ـ چیرگی رأسی ـ میزان ذخایر آندوسپرم دانۀ   غالت را افزایش می دهد. (1

تشکیل میوه های بدون دانه ـ تحریک تولید آنزیم تجزیه کننده ـ باعث پرشاخ و برگ شدن گیاه می شوند. (2

چیرگی رأسی ـ اندام زایی در فن کشت بافت ـ با ایجاد الیۀ   جداکننده باعث ریزش برگ می گردد. (3

عدم رشد جوانه ها ـ تحریک تقسیم یاخته ای ـ تنها بازدارندۀ   رشد در گیاهان محسوب می شود. (4

تالیفی پیمان رسولی
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کدام گزینه دربارۀ عملی که در صورت وجود شب یا هوای بسیار مرطوب صورت می  گیرد و شرایط ایجادکنندۀ آن همانند شبنم44

است، صحیح نیست؟

این عمل درنتیجۀ پمپ یون  های معدنی توسط یاخته  های درون پوست صورت می  گیرد. (1

این فرآیند در همۀ گیاهان علفی، باعث خروج آب از انتها یا لبۀ برگ  ها می  شود. (2

این فرآیند توسط روزنه  های آبی که محل آن  ها در انتها یا لبۀ برگ است، صورت می  گیرد. (3

روزنه  هایی که این عمل از طریق آن  ها صورت می  گیرد، برخالف روزنۀ نوع دیگر، همیشه باز هستند. (4

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

می توان گفت هر ............45

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

همۀ یاخته های تک الد (هاپلوئید)ی موجود در یک گیاه دوجنسی چه مشخصه ای دارند؟46

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

کدام گزینه در رابطه با هر یاختۀ دیپلوئیدی موجود در داخلی ترین حلقۀ گل درخت آلبالو به درستی بیان شده است؟47

برخالف یاخته های تولیدکننده اسپرماتید، همانندسازی سانتریول ها را در مرحلۀ  چرخۀ یاخته ای انجام نمی دهد. (1

همانند یاختۀ زایشی موجود در لولۀ گرده، با انجام تقسیم میتوز چند یاختۀ هاپلوئیدی را ایجاد می کند. (2

برخالف یاخته های دیپلوئیدی موجود در حلقۀ سوم گل، قابلیت انجام تقسیم میوز را دارند. (3

همانند یاخته های حاصل از تقسیم میوز اووسیت اولیه، تک کروماتیدی محسوب می شود. (4

G۲

تالیفی پیمان رسولی
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کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می  کند؟48

"حرکت شیرۀ پرورده ............ شیرۀ خام، ............"

برخالف - می تواند توسط یاخته هایی صورت بگیرد که در مجاورت درونی  ترین یاخته  های روپوست قرار دارند. (1

همانند - می تواند توسط یاخته  های بدون هسته صورت بگیرد. (2

برخالف - می تواند در همۀ جهات در گیاه صورت بگیرد. (3

برخالف - کندتر و پیچیده  تر است، زیرا از طریق میان  یاختۀ سیتوپالسم صورت می  گیرد. (4

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

کدام جمله به نادرستی بیان شده است؟49

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 

در رابطه با هورمون های گیاهی کدام گزینه نادرست است؟50

هورمون مؤثر در رشد طولی ساقه ممکن است سبب توقف رشد جوانه های جانبی شود. (1

هورمون مؤثر بر تقسیم سلولی ساقه ممکن است سبب تحریک ساقه زایی در کشت بافت بشود. (2

افزایندۀ تولید اتیلن در جوانۀ جانبی سبب تحریک تولید ریشه در قلمه ها می شود. (3

ریشه زایی در کشت بافت در حضور سیتوکینین به تأخیر می افتد. (4

تالیفی منصور کهندل

چند عبارت زیر در مورد ساختار دیوارۀ یاخته های گیاهی درست است؟51

الف) در دیوارۀ نخستین، سلولز تنها کربوهیدرات موجود نیست و مواد دیگری نیز وجود دارد.

ب) دیوارۀ پسین مانند قالبی، پروتوپالست را دربر می گیرد؛ اما مانع رشد آن نمی شود.

ج) استحکام دیوارۀ پسین از دیوارۀ نخستین، به علت طرز قرارگیری رشته های سلولزی آن، بیشتر است.

د) جنس تیغۀ میانی از پلی ساکاریدی به نام پکتین است.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 
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کدام عبارت جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟52

"در رابطه با یاخته های دو انتهای رویان یک گیاه نهان دانۀ تک لپه ای می توان گفت ............"

تحت تأثیر هورمون سیتوکنین از پیر شدن اندام های هوایی جلوگیری می کند. (1

فاصلۀ بین سلولی کم و هستۀ درشتی در مرکز یاختۀ خود دارند. (2

همانند یاخته های بنیادی مغز استخوان دائمًا تقسیم می شوند. (3

تنها در ایجاد انشعابات جدید ریشه و ساقه نقش دارند. (4

تالیفی پیمان رسولی

هر سطحی از حیات در جانداران که ............ می تواند ............53

باعث بزرگ شدن غیرقابل بازگشت یاخته های جانوری می شود - عامل شاداب تر شدن یاخته های گیاهی محسوب  شود. (1

در ایجاد یاخته های پادتن ساز از لنفوسیت های B مؤثر است - در توجیه تشکیل اولین گل در گیاه نیز نقش دارد. (2

خم شدن ساقۀ گیاه را به سمت نور توجیه می کند - علت سفید بودن موهای خرس های قطبی را توضیح دهد. (3

داشتن روزنه های ویژه را در خرزهره توجیه می کند - علت تولید بافت های گیاهی از کال را توضیح دهد. (4

تالیفی پیمان رسولی

+Hبه طورمعمول هم زمان با کاهش طبیعی تراکم  درون تیالکوئید ........... .54

فعالیت فتوسیستم ها و زنجیره های انتقال الكترون افزایش می یابد. (1

ساز موجود در غشای تیالکوئیدی از کار می افتد. پروتئین  (2

تولید آبسیزیک اسید در اکثر گیاهان افزایش می یابد. (3

ورود کربن دی اکسید به یاخته های پارانشیم میانبرگ تغ�ری نمی کند. (4

ATP

اکبرپور تالیفی علیرضا 

، نادرست است؟ (با تغ�ر)55 C۳کدام عبارت در مورد گیاهان 

ترکیبات چهار کربنه تولید و مصرف می شود. (1

جابجایی مواد بین دو یاخته فقط از طریق پالسمودسم صورت می گیرد. (2

یاخته های نگهبان روزنه کلروپالست دارند و می توانند فتوسنتز کنند. (3

در مادۀ زمینه ای سیتوپالسم یاخته های آن ATP تولید می شود. (4

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

به ترتیب گلوتن و ماده ای که کالهک جهت لزج شدن سطح خود ترشح می کند، جزء کدام گروه ترکیبات هستند؟56

پروتئینی - پلی ساکاریدی (2 لیپیدی - پروتئینی (1

لیپیدی - پلی ساکاریدی (4 پلی ساکاریدی - لیپیدی (3

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 
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باربرداری آبکشی ............ بارگیری آبکشی ............ .57

برخالف - با مصرف انرژی زیستی انجام می شود (1

همانند - مقدار قند موجود در آوند های آبکشی را افزایش می دهد (2

همانند - در نزدیکی محل مصرف انجام می شود (3

برخالف - مقدار قند موجود در آوند های آبکشی را کاهش می دهد (4

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

باتوجه به مراحل تکثیر جنسی در یک گیاه نهان دانه که گل های کامل دارد، چند مورد درست بیان شده است؟58

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

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

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

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

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

............ بخش دیوارۀ یاخته ای که در سمت ............ غشای یاخته ای تشکیل می شود، نسبت به ............ بخش دیوارۀ یاخته ای59

به پروتوپالست ............ است.

جدیدترین - خارج - قدیمی ترین - نزدیک تر (2 قدیمی ترین - داخل - جدیدترین - دورتر (1

جدیدترین - خارج - قدیمی ترین - دورتر (4 قدیمی ترین - داخل - جدیدترین - نزدیک تر (3

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟60

"در میانبرگ یک گیاه دولپه ای، یاخته های نرده ای همانند یاخته های اسفنجی، ............"

فضای بین  یاخته ای اندکی دارد. (1

دیوارۀ نخستین نازک و چوبی نشده دارند. (2

در تماس با روپوست رویی قرار دارند. (3

با بیان آنزیم های پوستک ساز نسبت به آب نفوذناپذیرند. (4

تالیفی کیوان نصیرزاده
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چند مورد از موارد زیر در ارتباط با میانبرگ گیاهان صحیح است؟61

الف) یاخته هایی با دیوارۀ چوبی نشده دارند، لذا به آب نفوذپذیرند.

ب) با دیوارۀ نخستین نازک الن دار در انتقال مواد در برگ نقش دارند.

ج) در همۀ بخش های برگ، در فضای بین روپوست رویی و زیرین قرار دارند.

د) فضای بین روپوست و رگبرگ را پر می کند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی حمید راهواره

کدام گزینه به ترتیب در مورد گیاه ذرت و لوبیا به درستی بیان شده است؟62

ضخامت پوستۀ دانۀ آن در مجاورت برگ رویانی زیاد است - لپه    های فتوسنتزکننده دارد. (1

آندوسپرم نقش ذخیرۀ غذایی را بر عهده دارد - بزرگ ترین بخش دانه لپه    ها هستند. (2

بزرگ ترین بخش دانه در آن ها دیپلوئید است - در گرهک    های ریشۀ آن ها ریزوبیوم می    تواند زندگی کند. (3

ریشه و ساقه بدون خمیدگی از محل    های متفاوتی از دانه خارج می    شود - بزرگ ترین بخش دانه تریپلوئید است. (4

تالیفی پیمان رسولی

چند مورد جملۀ   زیر را به درستی تکمیل می کند؟63

"کودهایی که ............ برخالف کودهایی که ............ از سایر کودها است ............"

الف) در ساختار آن ها عناصر معدنی وجود دارد - معایب آن ها کمتر - پایداری باالیی در خاک دارند.

ب) به آهستگی مواد معدنی را به خاک اضافه می کنند - استفاده از آن ها کم  هزینه تر - جزء گیاخاک محسوب می شوند.

ج) شامل بقایای در حال تجزیۀ   جانوران اند - زمان تأمین مواد مغذی خاک در آن ها سریع تر - به گیاه آسیبی وارد نمی کنند.

د) در ساختار خود باکتری دارند - شباهت آن ها به نیازهای جانداران بیشتر - معموًال به تنهایی به خاک اضافه نمی شوند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی پیمان رسولی

بین دو یاختۀ گیاهی مجاور با دیواره های نخستین یک الیه، حداقل ............ و حداکثر ............ بخش از دیواره تشکیل می  شود.64

5 - 2 (2 5 - 1 (1

3 - 1 (4 4 - 1 (3

تالیفی سهند میرطاهری
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کدام نادرست مطرح شده است؟65

سامانۀ بافتی که در گیاهان عملکردی شبیه پوست در جانوران دارد، سراسر اندام گیاه را می پوشاند. (1

کنه و فیبر ها در یک نوع سامانۀ بافتی طبقه بندی می شوند. چسب آ (2

بخش هایی از پروتوپالست می تواند شامل هسته و سیتوپالسم یاختۀ گیاهی باشد. (3

آنتوسیانین و لیکوپن در یک نوع اندامک یاختۀ گیاهی ذخیره می شود. (4

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

کدام گزینه درست است؟66

در گیاهان  و  سازگاری هایی وجود دارد که به طور کل مانع از تنفس نوری می شود. (1

گرمای زیاد برخالف نور شدید از عوامل مستعدکننده شرایط به نفع تنفس نوری محسوب می شود. (2

هنگامی که پتاسیم و کلر به یاخته نگهبان روزنه وارد می شوند احتمال فرآیند اکسیژنازی روبیسکو کاهش می یابد. (3

هنگام انجام فرآیندهای تنفس نوری، ریبولوز بیس فسفات ایجادشده در چرخۀ کالوین توان اتصال به کربن دی اکسید را از (4

دست می دهد.

CAMC  ۴

اکبرپور تالیفی علیرضا 

کدام گزینه، جمله را به درستی تکمیل می کند؟ "در گیاه سویا، ..........."67

هر عنصری که در ساختار پروتئین ها و مولکول های وراثتی شرکت دارد، بیش تر از خاک جذب گیاه می شود. (1

در صورت آسیب ریشه و آلودگی ویروسی آن، ممکن است ویروس به کمک پالسمودسم ها وارد سامانۀ آوندی گردد. (2

محل تبدیل نیتروژن جو به یون آمونیوم، اندامی است که آوندهای چوبی و آبکش آن، به صورت دسته های آوندی سازمان (3

یافته اند.

ریزاندامگان (باکتری های) هم زیست، انرژی موردنیاز برای ساختن بخشی از مواد آلی را از اکسایش ترکیبات معدنی به دست (4

می آورند.

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 
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درستی یا نادرستی کدام گزینه، مشابه عبارت زیر ن  یست؟68

"بعد از چهارمین حرکت ریبوزوم روی رنای پیک، رنای ناقل موجود در جایگاه A دارای 5 آمینواسید است که آخرین آمینواسید،

انتهایی از آن را تشکیل  می دهد که در تشکیل پیوند پپتیدی، دو اتم خود را از دست  می دهد."

1) پروتئین های متصل به دنای یاخته ای برخالف  پروتئین های خروجی از یاخته، توسط ریبوزوم های آزاد موجود در یاخته ساخته

می شوند.

ورود پروتئین ذخیره ای بذر گندم و جو به اندامکی که ترکیبات رنگی موجود در آن در بهبود عملکرد مغز نقش دارند، بر اساس (2

ساختار اول آن انجام  می شود.

ممکن است  پروتئین هایی که توسط ریبوزوم های آزاد سیتوپالسم ساخته  می شوند، قبل از اتمام ساختار اول شروع به تشکیل (3

ساختار دوم کنند.

هر پروتئین ساخته شده توسط ریبوزوم های موجود در شبکۀ آندوپالسمی، به سمت دستگاه گلژی حرکت   می کند و در (4

ریزکیسه هایی قرار می گیرد.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

کدام یک جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟69

"در رابطه با آزمایشاتی که چارلز داروین و پسرش در رابطه با حرکات گیاهی انجام دادند، می توان گفت ............"

امکان خم شدن نوک دانه ُرست در اثر برخورد با نور یک جانبه وجود دارد. (1

تجمع ترکیب شیمیایی که در نوک دانه ُرست تولید می شود، همواره در بخش دور از نور است. (2

علت رشد جهت     دار اندام    های گیاهی در پاسخ به نور هورمون مؤثر در چیرگی رأسی است. (3

در برخورد با نور همه جانبه به دانه ُرستی که نوک آن بریده شده است، امکان رشد وجود ندارد. (4

تالیفی پیمان رسولی

هر گیاهی ........... .70

فقط تحت تأثیر پرتوهای مرئی بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ نانومتر باشد، پس از مدتی دچار کاهش فعالیت روبیسکو می شود. (1

در ساختار یاخته هایش دارای فتوسیستم ۱ باشد، الکترون ها را به کمک ناقل الكترون، از فتوسیستم 1 به فتوسیستم ۲ (2

می رساند.

دارای دمبرگ باشد، قطعًا در پهنک  برگ خود دارای یاخته های زنده ای است که توان انجام چرخۀ کالوین را ندارند. (3

دارای غالف آوندی با توان تجزیه آب باشد، به تعداد آنتن های گیرنده نور، دارای مرکز واکنش در فتوسیستم ها است. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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کدام  یک از موارد زیر دربارۀ یاخته  هایی که از محل اصلی انجام تعرق محافظت می  کنند، نادرست است؟71

دیوارۀ این یاخته  ها با جذب آب، طول و عرضشان افزایش می  یابد. (1

دیوارۀ پشتی نسبت به دیوار داخلی این یاخته  ها، ضخامت کمتری دارد. (2

به دلیل ساختار خاص این یاخته  ها به هنگام تورژسانس، فاصلۀ دیواره  های پشتی از یکدیگر افزایش می  یابد. (3

رشته  های سلولزی همانند کمربندی دور دیوارۀ یاخته  های نگهبان روزنه قرار دارد. (4

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

به طورمعمول در ارتباط با هر یاختۀ لقاح  یافته در یک گل دوجنسی، کدام مورد صحیح است؟72

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 

کدام گزینه دربارۀ سبزدیسه در گیاهان صحیح نیست؟73

سبزدیسه همانند رنگ  دیسه می تواند به طور همزمان در یک گیاه دیده شود. (1

گیاهانی که سبز دیده می  شوند، مقدار زیادی سبزدیسه در سبزینۀ خود دارند. (2

ساختار سبزینه  ها در بعضی گیاهان می  تواند تغ�ر کند و تجزیه شود. (3

در این دیسه می  توان هم سبزینه و هم کاروتنوئید را مشاهده کرد. (4

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

به طور معمول، کدام مورد دربارۀ هر یاختۀ یک گل دوجنسی که توانایی انجام لقاح را دارد، نادرست است؟74

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

ریشۀ ............ محل زندگی ............ است که رابطۀ همزیستی با یکدیگر دارند.75

گیاهان تیرۀ پروانه واران - سیانوباکتری ها (2 گیاه آزوال - ریزوبیوم ها (1

گیاه گونرا - ریزوبیوم ها (4 گیاهان تیرۀ پروانه واران - ریزوبیوم ها (3

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 
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یاختۀ مولد ایجادکننده یاختۀ مولد گامت نر که تولید و تقسیم آن درون کیسۀ گرده صورت می گیرد، چند مورد از مشخصات زیر را76

ندارد؟

الف) میتوزی با سیتوکینز نابرابر دارد و می تواند کروموزوم همتا داشته باشد.

ب) عدد کروموزومی یکسانی با یاختۀ مولد خود ندارد و یاختۀرویشی و زایشی را ایجاد می کند.

ج) دیوارهای با تز�نات مختلف دارد که برای ایجاد دانۀ گردۀ رسیده تغ�راتی در این دیوار ایجاد می شود.

د) در مراحل تقسیم می تواند کروماتیدهای خواهری اش را از هم جدا کند اما قابلیت خروج از بساک را ندارد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی پیمان رسولی

همۀ عبارت ها زیر در رابطه با گل گیاه آلبالو به درستی بیان شده به جز؟77

هر بخشی از گیاه که ضخامت خامه در نزدیکی آن بیشتر است، توسط چندین پرچم احاطه شده است. (1

بخش میله مانند از نظر رنگ با بساک های موجود در پرچم های این گل متفاوت است. (2

مادگی این گل تک برچه ای است و در ساختار خود واجد یاخته    های کلروپالست    دار است. (3

در داخل بخش انتهایی پرچم این گل کیسه های گرده وجود دارد. (4

تالیفی پیمان رسولی

چند مورد از موارد داده شده در رابطه با نهان دانگان درست است؟78

الف) در نهان دانگان بخشی که با جلوگیری از ورود آب و اکسیژن مانع رشد سریع رویان می    شود، می تواند در تماس با یاخته های

تریپلوئید قرار گیرد.

ب) میزان اندوختۀ غذایی در گروهی از نهان دانگان بیشتر است که لپه در انتقال مواد غذایی از آندوسپرم به رویان مؤثر است.

ج) در گروهی از نهان دانگان که لپۀ بزرگی دارند، لپه (ها) در تأمین مواد غذایی موردنیاز رویان نقش دارد.

د) در گیاه ذرت در پی رشد ساقۀ رویانی می    توان تشکیل انشعابات ریشه را مشاهده کرد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی پیمان رسولی

در گیاهان، هورمونی که محرک ............ است، نمی تواند سبب ............ شود. (با تغ�ر)79

خفتگی جوانه ها - پالسمولیز یاخته های نگهبان روزنه ها (1

تقسیم یاخته ای - افزایش مدت نگهداری گل ها و برگ ها (2

طویل شدن ساقه ها - خفتگی دانه ها (3

افزایش طول دیوارۀ یاخته ها - توقف رشد جوانه های جانبی (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393
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چند مورد در رابطه با نهان دانگان دولپه ای به درستی بیان شده است؟80

الف) کوچک    ترین بخش رویان، در حدفاصل بین دو برگ رویانی قرار دارد.

ب) یاخته    هایی که در لولۀ گرده قرار دارند از نظر تعداد مجموعه کروموزومی با یاخته رویشی برابرند.

ج) در نهان    دانگان هر یاخته با توانایی لقاح الزامًا یک یاختۀ جنسی است.

د) عدد کروموزومی دانه های گرده با یاخته    های مولدش یکسان نیست.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی پیمان رسولی

کدام  یک از موارد زیر دربارۀ انتقال آب و موادمعدنی در مسیرهای بلند صحیح است؟81

شیرۀ خام در گیاهان همواره تا فواصل طوالنی جابه  جا می  شود. (1

جریان توده  ای در آوندهای چوبی تنها تحت تأثیر فشار ریشه  ای و تعرق صورت می  گیرد. (2

در بیشتر گیاهان روش انتقالی که در پی افزایش فشار در آوندهای چوبی ایجاد می شود، در صعود شیرۀ خام نقش کمی (3

دارد.

در گیاهان برای جابه  جایی مواد در مسیرهای بلند از جریان توده  ای که برخالف انتشار، بسیار سریع است استفاده می  شود. (4

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

در فرآیند رشد رویان موجود در دانه های غالت، ............82

یاخته های هدف جیبرلیک اسید فقط دو نسخۀ یکسان از همۀ ژن های هسته ای دارند. (1

مولکول های قند آزادشده از یاخته های سه الد به اولین یاخته های دوالدی که می رسند تجزیه می شوند. (2

پیش مادۀ آنزیم آمیالز آزادشده از الیۀ گلوتن دار می تواند در بخش های غیرزندۀ یاخته ها باشند. (3

یاخته های هدف تنظیم کنندۀ رشد آزادشده از رویان در بیرونی ترین الیۀ دانه قرار دارند. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام گزینه به ترتیب درستی یا نادرستی عبارت های زیر را در رابطه با رویش گیاهان مشخص می کند؟83

الف) زمین ساقه مانند ریشۀ گیاه آلبالو در زیر سطح خاک رشد افقی دارد.

ب) در اغلب روش    های تکثیر غیرجنسی نهان دانگان، از قطعات جوانه    دار استفاده می    شود.

ج) در روش فن کشت بافت برخالف قلمه زدن، گیاه جدید را می    توان درون یک ظرف تولید کرد.

د) در زنبق جوانه های جانبی برخالف جوانه های انتهایی سبب تشکیل ساقۀ هوایی می شود.

درست - درست - نادرست - نادرست (2 درست - نادرست - درست - نادرست (1

درست - نادرست - نادرست - درست (4 درست - نادرست - نادرست - نادرست (3

تالیفی پیمان رسولی
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هورمونی که محرک ............ است، نمی تواند سبب ............ شود. (با تغ�ر)84

درشت کردن میوه های بی دانه - تحریک طویل شدن ساقه ها (1

ریشه دار کردن قلمه ها - توقف رشد جوانه های جانبی (2

پالسمولیز سلول های نگهبان روزنه ها - خفتگی دانه ها (3

تقسیم یاخته ای - ریزش میوه ها از درختان (4

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

به ترتیب طرح های الف و ب جهت آزمایش اندازه گیری ............ و ............ مناسب است.85

فشار ریشه ای - محل آوند آبکش و جهت جریان شیرۀ پرورده (1

مکش تعرق - تع�ن سرعت و ترکیب شیرۀ پرورده (2

فشار ریشه ای - تع�ن سرعت و ترکیب شیرۀ پرورده (3

مکش تعرقی - محل آوند آبکش و جهت جریان شیرۀ پرورده (4

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

کدام عبارت، صحیح است؟86

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

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

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

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

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

در یاختۀ ............ یاختۀ ............87

پارانشیم برخالف - کالنشیم، پالسمودسم ها با یاخته های کناری ارتباط پروتوپالستی برقرار می کند. (1

کالنشیم همانند - پارانشیم، واکوئل محل ذخیرۀ مواد مختلف ازجمله نشاسته است. (2

کالنشیم برخالف - پارانشیم، در قسمت های بدون الن ضخامت دیوارۀ یاخته ای در بخش هایی بیش از سایر بخش ها است. (3

پارانشیم همانند - کالنشیم، دیوارۀ یاخته ای فقط از الیه های سلولزی ساخته شده است. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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در بیشتر گیاهان ............88

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

گیاه ............ می تواند ............ (با تغ�ر)89

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 

کدام گزینه در رابطه با حرکت مواد در گیاهان درست است؟90

آب و مواد آلی طی فرآیندی به نام بارگیری چوبی به آوندهای چوبی منتقل می  شود. (1

حرکت مواد در روپوست ریشۀ هر گیاه فقط در مسیر آپوپالستی امکان  پذیر است. (2

یون  های معدنی برخالف آب می  توانند مسیر آپوپالستی را تا استوانۀ آوندی ادامه دهند. (3

پالسمودسم  های موجود در یاخته  های عرض ریشۀ گیاه هیچ نقشی در مسیر آپوپالستی ندارند. (4

تالیفی سهند میرطاهری

گیاه ............ کوتاه است و تشکیل و نمو گل در آن در فصل ............ صورت ............91

شبدر شب - تابستان - می دهد (2 داوودی روز - پا�ز - نمی دهد (1

شبدر روز - پا�ز - می دهد (4 داوودی شب - تابستان - نمی دهد (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

افزایش باکتری های ............ افزایش باکتری های ............ سبب ............ می شود.92

نیترات ساز، برخالف - تثبیت کنندۀ نیتروژن - کاهش آمونیوم خاک (1

نیترات ساز، همانند - آمونیاک ساز - افزایش جذب نیتروژن مولکولی در گیاه (2

آمونیاک ساز، همانند - نیترات ساز - کاهش جذب مواد نیتروژن دار در گیاه (3

آمونیاک ساز، برخالف - تثبیت کنندۀ نیتروژن - افزایش آمونیوم خاک (4

تالیفی پدرام فرهادیان
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گزینۀ درست را انتخاب کنید.93

اکسین تولیدی در دانۀ رستی که در معرض نور یک جانبه قرار دارد، فقط موجب رشد طولی یاخته های موجود در سمت سایه (1

می شود.

رشد جهت دار اندام های گیاه به سمت نور یک جانبه را نورگرایی می نامند. (2

اکسین توانایی جابه جایی در طول و عرض گیاه را دارد. (3

اکسین با تأثیر بر غشاء پالسمایی یاخته های هدف خود، باعث رشد طولی آن ها می شود. (4

تالیفی پدرام فرهادیان

کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟94

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

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

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

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

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

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

هنگام خروج آب از روزنه های باز در برگ گیاهان قطعًا ............95

واکنش های نوری فتوسنتز درون سبزینه ها در جریان است. (1

با مصرف انرژی مواد معدنی از یاخته های یک الیه پوست به درون یاخته های آوند چوبی وارد می شود. (2

نوعی هورمون گیاهی باعث شده گازهای حاصل از فتوسنتز به درون گیاه وارد نشود. (3

به دلیل مکش ایجادشده در برگ، ستونی از آب درون آوندهای چوبی پدید می آید. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

با عملکرد نوعی تنظیم کنندۀ رشد گیاهی روی الیۀ خارجی آندوسپرم دانۀ رسیدۀ گندم و جو، مصرف این غالت توسط افراد مبتال به96

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 
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معموًال فیبرها ............ اسکلرئیدها ............ .97

همانند - یاخته هایی دراز هستند (2 برخالف - آوندها را در برگرفته اند (1

همانند - دارای پروتوپالست هستند (4 برخالف - دیوارۀ پسین ضخیم و چوبی شده دارند (3

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

کدام نمی تواند ویژگی نوعی ساقه باشد که برای تولیدمثل رویشی ویژه شده است؟98

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

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می  کند؟99

"در رابطه با گیاهان انگل می  توان گفت ............"

ساختار پیکر همۀ آن  ها شامل برگ، ساقه و ریشه است. (1

با نزدیک شدن به همۀ گیاهان می  توانند مواد مغذی خود را دریافت کنند. (2

این گیاهان فتوسنتزکننده می باشند ولی در مناطقی یافت می  شوند که از نظر نیتروژن فقیر هستند. (3

ساقۀ این گیاهان می  تواند بیش از یک رنگ در طبیعت داشته باشد و با رشد نابرابر طرفین پیچش را ایجاد کند. (4

تالیفی سهند میرطاهری

چندمورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟100

"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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کدام گزینه دربارۀ درخت گیسو، نادرست است؟101

شواهد فسیلی نشان می   دهد که در 170 میلیون سال پیش هم برخالف گل الله وجود داشته است. (1

در قسمت هایی از بخش  های هوایی خود می تواند دارای بن الد چوب پنبه ساز باشد. (2

رابطۀ خویشاوندی نزدیکی با برخی از گیاهان آوندی دارد. (3

طی مدت زمان طوالنی تحت تأثیر فرآیند انتخاب طبیعی قرار نگرفته است. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

چند مورد از عبارت    های داده شده در رابطه با نهاندانگان به درستی بیان شده است؟102

الف) لولۀ گرده از رشد یاختۀ رویشی در حلقۀ سوم ایجاد می    شود.

ب) گامت ماده در نهان    دانگان همانند گامت نر در زنبورعسل در اثر تقسیم میتوز ایجاد می    شود.

ج) در گیاهان نهان    دانه هر هسته درون لولۀ گرده قابلیت ورود به کیسۀ رویانی را دارد.

د) دانه های گردۀ نارس حاصل میوز هستند و در ابتدا به هم متصل    اند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی پیمان رسولی

چه تعداد از موارد زیر دربارۀ الیه  ای که به عنوان صافی در ریشه عمل می  کند، صحیح است؟103

الف) این الیه از ورود مواد در مسیری که حرکت مواد از فضاهای بین یاخته ای و دیواره صورت می  گیرد، جلوگیری می  کند.

ب) این الیه می  تواند از بازگشت مواد در مسیری که ویروس  های گیاهی می  توانند منتقل شوند، به بیرون از ریشه جلوگیری کند.

ج) یاخته  های این الیه می توانند در مجاورت با یاخته های الیۀ ریشه  زا همانند برخی یاخته  های پوست قرار بگیرند.

د) یاخته  های این الیه ریشه، در بیشتر گیاهان در دیوارۀ پشتی برخالف دیوارۀ جانبی، چوب   پنبه ندارند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

چند مورد از مطالب زیر، صحیح است؟104

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

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

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

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

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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چند مورد جملۀ زیر را به درستی تکمیل می    کند؟105

"یاختۀ رویشی همانند یاختۀ زایشی ............ اما برخالف آن ............"

الف) قدرت لقاح ندارد - می تواند لولۀ گرده را ایجاد کند.

ب) هاپلوئید است - نمی    تواند یاخته ای ایجاد کند که توانایی لقاح دارد.

ج) توانایی رشد دارد - توانایی میتوز دارد.

د) درون لولۀ گرده تقسیم می شود - سریع تر رشد می    کند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی پیمان رسولی

در فرآیند لقاح در گیاهان دولپه ای علفی ............106

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

در بررسی میکروسکوپی دقیق روپوست جداشدۀ گیاه تره، مشاهده می کنیم که یاخته های نگهبان روزنه برخالف یاخته های دیگر107

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

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

فاقد - کاهش (2 واجد - افزایش (1

فاقد - افزایش (4 واجد - کاهش (3

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

کاروتن در هویج ............ آنتوسیانین در برگ کلم بنفش خاصیت آنتی اکسیدانی ............ .108

برخالف - دارد (2 همانند - دارد (1

برخالف - ندارد (4 همانند - ندارد (3

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 
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چند مورد از عبارت های زیر درست است؟109

الف) مقدار نیتروژن، فسفر و پتاسیم قابل دسترس در اغلب خاک ها محدود است.

ب) بیشتر نیتروژن مورداستفادۀ گیاهان به صورت نیتروژن مولکولی است.

ج) گرچه فسفات در خاک کمیاب است؛ اما اغلب برای گیاهان قابل دسترس است.

د) استفاده از کودهای زیستی بسیار ساده تر و کم هزینه تر است.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

دربارۀ ویژگی جانوری که دو جنس در آن توسط روش های تولیدمثلی متفاوت ایجاد می شوند، کدام گزینه به نادرستی بیان شده110

است؟

انجام حرکات ویژه توسط نوعی از آن ها اطالعاتی دربارۀ محل منبع و جهت پرواز به افراد دیگر می رساند. (1

رفتار دگرخواهی در همۀ اعضای جمعیت، احتمال بقا و تولیدمثل اعضای دیگر جمعیت را باال می برد. (2

در این جانوران حضور شکارچی باعث ترشح نوعی مادۀ شیمیایی می شود. (3

برخی از این جانوران برای نوعی ترکیب آزادشده از یاخته های گیاهی آسیب دیده گیرنده دارند. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

هر گیاهی که دارای ........... می باشد، قطعًا ...........111

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 شرایطی که آب به صورت قطراتی از لبه برگ های یک گیاه علفی خارج شود، قطعًا ...........112

با انتقال فعال ترکیبات آلی به درون آوندهای چوبی، پتانسیل آب درون آن کاهش یافته است. (1

نیروی الزم برای صعود شیره خام تا نوک گیاه بسیار بلند تأمین می شود. (2

شیره خام ازطریق مسیر سیمپالستی از درون یاخته های معبر درون پوست عبور کرده است. (3

مقدار پتانسیل آب در فضای بین یاخته ای برگ با مایع میان یاخته ای مشابه است. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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در گیاهان گوجه    فرنگی نوعی دیسه که تحت هورمون آزادشده از سوخت های فسیلی میزان آن در گیاه افزایش می یابد ............113

اما نمی تواند ............

واجد مقدار فراوانی کاروتنوئید است - موجب بهبود کارکرد مغز شود. (1

الکترونی اضافی را از رادیکال های آزاد می گیرند - با تغ�ر فصل به نوعی دیسۀ دیگر تبدیل شود. (2

مانع از حملۀ رادیکال های آزاد به مولکول  های زیستی می شوند - به مقدار فراوانی سبزینه داشته باشند. (3

در هنگام کمبود نور قابلیت تبدیل شدن به ریشۀ دیگر را دارد - در پیشگیری از سرطان نقش داشته باشد. (4

تالیفی پیمان رسولی

کدام عبارت، دربارۀ یاخته های سازندۀ تار کشندۀ ریشه هویج، درست است؟ (با تغ�ر)114

در پیوستگی شیرۀ خام در آوند های چوبی نقش دارند. (1

توسط یاخته های مردۀ نوک ریشه محافظت می شوند. (2

در مجاورت یاخته های مریستمی قرار می گیرند. (3

همواره مواد لیپیدی بر روی دیوارۀ خود دارند. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394

باتوجه به   الگوی مونش برای حرکت شیرۀ پرورده، در ............115

اولین مرحله قند و مواد آلی با روشی که به مصرف انرژی نیاز ندارد، وارد یاخته  های آبکش می  شوند. (1

سومین مرحله، آب از آوندهای چوبی همانند محل منبع به آوند آبکش اضافه می  شود. (2

چهارمین مرحله همانند اولین مرحله، انتقال مواد با انتقال فعال صورت می گیرد. (3

اولین مرحله برخالف آخرین مرحله، آب به آوند آبکشی وارد می  شود. (4

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل نمی  کند؟116

"روزنه  های هوایی ............، روزنه  های آبی ............"

همانند - باعث ادامۀ انتقال مواد در گیاه می  شود. (1

برخالف - در قسمت هایی به جز برگ نیز حضور دارند. (2

همانند - در گیاهان چوبی یافت می  شوند. (3

برخالف - همواره باز نیست. (4

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا
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کدام عبارت در ارتباط با گیاهان نهان دانه نادرست بیان  شده است؟117

بعضی ترکیبات شیمیایی که در حفاظت آن ها نقش دارند، می توانند تنفس یاخته ای را متوقف  کنند. (1

هر تغ�ر در طول شب و روز، به طورقطع می تواند تبدیل سرالد رویشی به سرالد زایشی را در آن ها تسریع  کند. (2

هر عامل بیماری زایی که به بافت های گیاهی آسیب می رساند، قطعًا میزان تولید هورمون اتیلن را افزایش می دهد. (3

هر تنظیم کننده رشدی که در تولید میوه های بدون دانه به کار می رود، از لقاح یاخته های تخم زا و اسپرم جلوگیری می کند. (4

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 

در بافت ............ همانند بافت ............118

کنه ای برگ آلبالو - اسکلرانشیم هسته آلبالو، سبزدیسه ها توانایی فتوسنتز دارند. نرم آ (1

دارای قدرت تقسیم کدو - فتوسنتزکنندۀ موجود در برگ گونرا، یاخته هایی با دیوارۀ نخستین نازک مشاهده می شوند. (2

سطحی موجود در ساقۀ درختان چندساله - دارای یاخته های نگهبان، قطعًا هر یاختۀ دیواره دار، دیوارۀ پسین نیز دارد. (3

چوبی شدۀ موجود در سامانۀ بافت زمینه ای - گیاهی که در آن یاخته های فاقد هسته مشاهده می شوند، یاخته های فاقد الن (4

وجود دارد.

تالیفی پدرام فرهادیان

نهان دانگانی که در برش عرضی ریشۀ آن ها آوند چوب به شکل ستاره و آوند آبکش در میان بازوهای آن قرار دارد برخالف سایر119

نهان دانگان چه مشخصه ای دارند؟

در برش عرضی ساقۀ   آن ها پوست ضخامت زیادی دارد. (1

در بررسی اجزای برگ آن ها تنها پهنک دیده می  شود. (2

روزنه  های آبی در این گیاهان در حاشیۀ برگ قابل مشاهده  اند. (3

بیشتر حجم دانه مربوط به بافتی با سه مجموعه کروموزومی است. (4

تالیفی پیمان رسولی

کدام گزینه، جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟120

"هر بخشی از گیاه نهان دانه ای که اغلب رویش ............ دارد و در جهت ............ گرانش زمین رشد می کند، در برش عرضی خود

دارای ............ است."

روزمینی - موافق - آوندهای چوبی در بخش مرکزی استوانه ای آوندی (1

زیرزمینی - مخالف - پوستی با ضخامت بسیار کم (2

روزمینی - مخالف - دسته های آوندی منظم روی یک حلقه (3

زیرزمینی - موافق - نوعی بافت پارانشیمی در وسط استوانۀ آوندی (4

تالیفی پیمان رسولی
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به طورمعمول در یک گیاه نهان دانه ............ به عنوان ............ معادل بخشی در جنس ماده هستند که ............121

گردۀ نارس - یاخته ای حاصل از میوز - بر اثر تقسیم یاخته ای با کاهش عدد کروموزومی ایجاد نشده است. (1

لولۀ گرده - محل تولید گامت - اطرافش را یاخته هایی با یک مجموعۀ کروموزومی احاطه کرده است. (2

کیسۀ گرده - هاگدان - همانند دانۀ گرده رسیده دارای پوشش در اطراف خود است. (3

پرچم و بساک - اندام های تولیدمثلی - همواره درنهایت یک میوه تشکیل می دهد. (4

تالیفی پیمان رسولی

در دانه های خشک و بدون آب لوبیا و نخود ............122

هیچ آبی وجود ندارد. (1

باکتری های تثبیت کننده نیتروژن وجود دارد. (2

الرو حشرات می توانند با تأمین آب رشد و نمو کنند. (3

عدم تولید هورمون آبسیزیک اسید مانع از رویش دانه ها می شود. (4

تالیفی حمید راهواره

چه تعداد از گزینه  های زیر دربارۀ بخش  های مختلف یک یاختۀ گیاهی صحیح نیست؟123

الف) دیوارۀ یاختۀ گیاهی در حفظ شکل یاخته همانند جلوگیری از ورود عوامل بیماری  زا مؤثر است.

ب) در تقسیم یاختۀ گیاهی، تشکیل تیغۀ میانی پس از تقسیم هسته صورت می  گیرد.

ج) تیغۀ میانی یاختۀ گیاهی از رشته های سلولز که همانند چسب عمل می  کند، ساخته شده است.

د) بخشی که در کنترل تبادل مواد نقش دارد، در استحکام یاخته نیز نقش دارد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

چندمورد از عبارت های زیر نادرست است؟124

الف) همۀ گیاهان با تولید ترکیبات سیانیددار از خود در برابر گیاه خواران دفاع می کنند.

ب) آلکالوئیدها، ترکیبات دفاعی هستند که موجب توقف تنفس یاخته ای در گیاه خواران می شوند.

کاسیا، گل ها مواد شیمیایی منتشر می کنند که زنبورها را فراری می دهد. ج) هنگام گرده افشانی درخت آ

د) گیاهان، سازوکارهای متفاوتی دارند که سبب می شود خود را در برابر ترکیبات سمی ضد گیاه خواران محافظت کنند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی مسعود حدادی

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



برای تع�ن سرعت و ترکیب شيرۀ پروردۀ گیاه می توان از نوعی جاندار استفاده کرد. کدام ویژگی دربارۀ این جاندار صادق است؟125

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

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

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

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

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

چه تعداد از موارد زیر دربارۀ روش ارائه  شده برای حرکت شیرۀ پرورده درست است؟126

الف) در آخرین مرحله برخالف دومین مرحله، آب وارد آوند چوبی می  شود.

ب) در سومین مرحله همانند دومین مرحله، نیاز به صرف انرژی نیست.

ج) در اولین مرحله همانند آخرین مرحله، انتقال مواد با روش انتقال فعال صورت نمی گیرد.

د) دومین مرحله برخالف سومین مرحله، بر حجم مواد موجود در آوند آبکش اضافه نمی شود.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

چه تعداد از موارد زیر جمله را به نادرستی تکمیل می  کند؟127

"در هر گیاهی که ............"

الف) با ریزوبیوم  ها همزیستی دارد، آمونیوم تنها شکل نیتروژن قابل جذب گیاه است.

ب) ساکن مناطق خشکی است قطعًا روزنه  های هوایی و آبی در فرورفتگی  های غارمانند یافت می  شود.

ج) جالیزی است، بخشی از مواد موردنیاز، توسط گیاه دیگر تأمین می  شود.

د) فاقد ریشه است و ساقۀ زرد یا نارنجی دارد، بخش  های مکنده به درون دستگاه آوندی میزبان نفوذ می  کند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی سهند میرطاهری

در گیاه علفی و دولپه ای ............128

به دنبال غیرفعال شدن یاخته های همراه در آوند آبکش، ترابری شیرۀ پرورده، بدون مشکل ادامه می یابد. (1

باربرداری آبکشی برخالف بارگیری آبکشی می تواند افزایندۀ تعریق باشد. (2

چسبیدن مولکول های آب به یکدیگر، مانع صعود شیرۀ خام در آوند چوبی می شود. (3

به دنبال افزایش فشار ریشه ای و کاهش تعرق، مقدار تعریق در برگ کاهش می یابد. (4

تالیفی مسعود حدادی
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امکان ندارد هورمونی که در ............ مؤثر است، برخالف محرک رشد مؤثر در ساقه زایی یاخته های تمایز نیافته ............129

درشت کردن بعضی میوه ها - می تواند موجب رشد طولی یاخته های گیاهی شود. (1

چیرگی رأسی - برای ایجاد ریشه از یاخته های تمایز نیافته در فن کشتبافت کاربرد داشته باشد. (2

ریشه زایی یاخته های تمایز نیافته - موجب تحریک یاخته برای عبور از تقسیم هسته و میان یاخته شود. (3

توقف رشد جوانه های جانبی - آنزیم تجزیه کنندۀ دیوارۀ یاختۀ متصل به دمبرگ گیاه را داشته باشد. (4

تالیفی پیمان رسولی

در ساختار گیاهان دولپه ای، نمی توان گفت ............130

یاخته های پارانشیمی ممکن است به یک رنگ دیده نشوند. (1

در رشد نخستین برخالف رشد پسین، نسبت بافت زمینه  ای به هادی بیشتر است. (2

آوندهای چوبی در مرکز مقطع عرضی ریشه، ستاره  ای شکل شده اند. (3

در مقطع عرضی ریشه، یاخته های همراه داخل تر از فیبر قرار نگرفته اند. (4

تالیفی پدرام فرهادیان

کدام گزینه دربارۀ بخش هایی که ارتباط یاخته  های گیاهی را با وجود دیواره حفظ می کنند، نادرست است؟131

مشاهدۀ بافت گیاهی با میکروسکوپ نوری نشان می دهد کانال های میان  یاخته ای از یاخته ای به یاختۀ دیگر کشیده شده (1

است.

مواد مغذی و ترکیبات دیگر می توانند از طریق پالسمودسم  ها از یاخته ای به یاختۀ دیگر بروند. (2

الن به منطقه  ای گفته می شود که دیوارۀ یاخته ای در آنجا ضخیم نشده است. (3

پالسمودسم  ها در مناطقی به نام الن به فراوانی یافت می شوند. (4

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

کاسیا رابطۀ همزیستی دارد، کدام گزینه به نادرستی بیان شده است؟132 دربارۀ ویژگی جانوری که با گیاه آ

طناب عصبی در این جانور شکمی است که از چندین رشته بین گره های عصبی تشکیل شده است. (1

در هر واحد بینایی این جانور چندین یاختۀ گیرنده وجود دارد. (2

تنفس در این جانور توسط لوله های مرتبط انجام می شود که منافذی به سطح بدن دارند. (3

در این جانور قطعًا مولکول هایی وجود دارد که توانایی شناسایی آنتی ژن های مختلف را از هم دارد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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کدام  یک از موارد زیر در رابطه با انتقال مواد در سطح یاخته  ها صحیح نیست؟133

این فرآیندها می توانند به صورت فعال یا غیرفعال صورت بگیرند. (1

برای انتقال در طول غشاء بعضی یاخته  ها، پروتئین  هایی مؤثر هستند. (2

ساخت پروتئین  های تسریع  کنندۀ جریان آب و دارای بار مثبت در سطح درونی، در هنگام کم  آبی تشدید می  شود. (3

پروتئین  های انتقال  دهندۀ آب تنها در بعضی یاخته  های گیاهی و جانوری و غشاء کریچه بعضی یاخته  های گیاهی حضور (4

دارند.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

چند مورد از موارد زیر نادرست است؟134

الف) ممکن نیست گیاه حسن یوسف را با قرار دادن قطعه هایی از ساقه در آب یا خاک تکثیر کرد.

ب) گیاهی که پیوندک از آن گرفته می شود هرگز توانایی مقاومت در برابر بیماری ها را ندارد.

پ) تنها ساقه های گیاهان، برای تولیدمثل غیرجنسی ویژه شده اند.

3 (2 هیچ کدام (1

1 (4 2 (3

تالیفی پدرام فرهادیان

کدام گزینه دربارۀ بافتی که اولین بار یاخته در آن مشاهده  شده نادرست است؟135

این بافت از یاخته  هایی مرده تشکیل شده است. (1

در این بافت دیوارۀ یاخته  ای، پروتوپالست را در برگرفته  اند. (2

این بافت در زیر میکروسکوپ به صورت مجموعه حفره  هایی دیده می  شود. (3

این بافت دارای بخشی است که باعث تفاوت بین یاخته  های گیاهی و جانوری است. (4

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

چند مورد جملۀ زیر را به صورت نادرست تکمیل می کند؟136

"همۀ ............"

الف) یاخته های استوانۀ مرکزی در ایجاد فشار اسمزی گیاه نقش دارند.

ب) گیاهان آوندی نسبت به نور، روزنه های هوایی خود را باز می کنند.

ج) یاخته هایی که در گیاهان نقش استحکامی دارند، غیرزنده اند.

د) گیاهان در زمان گل دهی یا تولید میوه، اقدام به حذف بعضی گل ها، دانه ها یا میوه های خود می کنند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 
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کدام گزینه دربارۀ عاملی از جریان توده  ای که در صعود شیرۀ خام نقش کمی دارد درست نیست؟137

یاخته  های درون  پوست و تمام یاخته  های درون استوانۀ آوندی ریشه، باعث آغاز این فرآیند می  شوند. (1

یاخته  ها با روشی مواد را به آوند  های چوبی می  فرستند که پمپ سدیم پتاسیم نیز با آن روش یون  ها را انتقال می  دهد. (2

در پی انتقال یون  ها به آوند چوبی، پتانسیل آب کاهش و آب به آوند چوبی وارد خواهد شد. (3

در پی افزایش فشار در آوندهای چوبی ریشه، فشار ریشه  ای باعث هل دادن شیرۀ خام به سمت باال می  شود. (4

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

چند مورد در رابطه با نوعی ترکیب فرار که از یاخته های آسیب دیدۀ   برگ گیاه تنباکو متصاعد می شود، به درستی بیان شده است؟138

الف) در پی متصاعد شدن این ترکیبات نوعی جانور دارای سامانۀ   دفعی متصل به روده روی نوزاد کرمی شکل تخم می گذارد.

ب) درنهایت با ایجاد مسمومیت در نوزاد کرمی شکل، از جمعیت حشرات آفت می کاهد.

ج) این ترکیبات می تواند همراه با نوعی هورمون بازدارندۀ   رشد ترشح شوند.

د) از حملۀ   مورچه ها به زنبورهای گرده افشان جلوگیری می کند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی پیمان رسولی

گیاه زنبق همانند ............ (با تغ�ر)139

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 

در صورت آمیزش گل مغربی های زایا، مقدار عدد کروموزومی هر یک از یاخته های آندوسپرم دانه، نمی تواند از ............کمتر و از140

............ بیشتر باشد.

5 - 2 (2 6 - 3 (1

5 - 3 (4 4 - 2 (3

تالیفی امیرحسین حقانی فر

در مورد همانندسازی کروموزوم های هسته ای یک یاخته مریستمی کدام نادرست است؟141

همانندسازی  از نوع نیمه حفاظتی می باشد. (1

، سرعت همانندسازی در همه جایگاه های آغاز همانندسازی یکسان است. در هر مولکول  (2

هر آنزیم هلیکازی به همراه دو آنزیم دنابسپاراز در یک دوراهی همانندسازی فعالیت می کنند. (3

تعداد جایگاه های آغاز همانندسازی نسبت به یک یاخته پارانشیمی بیشتر است. (4

DN A

DN A

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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در گیاهان پوستک ............142

الیه ای نازک را در همۀ گیاهان تشکیل می دهد. (1

از یک الیه یاخته تشکیل شده و به کاهش تبخیر آب کمک می کند. (2

از کوتین که ترکیبی پلی ساکاریدی است تشکیل شده است. (3

نسبت به آب نفوذناپذیر است. (4

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

در همۀ گیاهان آوندی، هر سلول تمایزیافتۀ روپوست برگ، قادر به انجام کدام عمل زیر است؟ (با تغ�ر)143

در پی تثبیت دی اکسید کربن جو، یک اسید سه کربنی می سازد. (1

با تحت تاثیر قرار گرفتن نوعی هورمون بازدارنده می توانند ابعاد خود را تغ�ر دهند. (2

باعث فعالیت اکسیژنازی آنزیم روبیسکو می شود. (3

در مرحلۀ بی هوازی تنفس،  تولید می نماید. (4ADP

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394

کدام گزینه دربارۀ الیه یا الیه  هایی که پروتوپالست یاخته  های تازه تقسیم  شده می سازند، صحیح نیست؟144

بخشی که پس از تیغۀ میانی ساخته می  شود، می  تواند یک یا چند الیه باشد. (1

بخشی که در بعضی گیاهان در بین دو الیۀ دیگر قرار می گیرد، حاوی رشته های سلولزی است. (2

رشد یاخته پس از تشکیل دیواره  ای متوقف می شود که پس از ساخته شدن، نزدیک  ترین الیه به غشا است. (3

پروتئین ها و انواعی از پلی  ساکاریدهای غیررشته  ای در تولید این بخش مؤثر هستند. (4

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

کدام جمله در ارتباط با کشف هورمون های گیاهی صحیح است؟145

در آزمایشی که باعث کشف اکسین شد، برخالف آزمایش داروین از نور همه جانبه استفاده شد. (1

بعد کشف انواعی از اکسین ها در گیاهان مختلف، ترکیب شیمیایی این ماده شناسایی شد. (2

داروین در مرحله دوم آزمایش خود، نتیجه ای مشابه مرحله چهارم آزمایش را مشاهده کرد. (3

ارتباط قارچ جیبرال با دانه رست برنج به صورت قارچ ریشه ای، باعث شناسایی جیبرلین شد. (4

تالیفی موسی بیات
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کدام مورد نادرست است؟146

مقدار نیتروژن، فسفر و پتاسیم در هر نوع خاکی محدود است. (1

نیتروژن و فسفر و پتاسیم در همۀ کودها فراوان نیست. (2

کودهای شیمیایی نیازهای گیاهان را به سرعت تأمین می کنند. (3

کودهای آلی برخالف کودهای شیمیایی شسته شدن یون های خاک را کاهش می دهند. (4

تالیفی منصور کهندل

کدام عبارت نادرست است؟147

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

در مسیر ............ برای انتقال مواد در عرض ریشه، ............148

عرض غشایی - مواد مختلف هیچ  گاه از دیوارۀ یاخته گیاهی عبور نمی  کنند. (1

سیمپالستی - آب و برخی مواد محلول بین یاخته  های گیاهی انتقال داده می  شوند. (2

آپوپالستی - حرکت مواد تنها از دیوارۀ یاخته  ای صورت می  گیرد. (3

سیمپالستی - می  توان عبور نوکلئیک  اسیدها را همانند ویروس  های گیاهی مشاهده کرد. (4

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

به طورمعمول با رشد پسین در گیاهان، ............ نخستین، نسبت به بقیۀ گزینه ها نزدیک ترین الیه به بن الد ............ است.149

چوب - آوندساز (2 آبکش - چوب پنبه ساز (1

چوب - چوب پنبه ساز (4 آبکش - آوندساز (3

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می  کند؟150

"در رابطه با سازش  های گیاه خرزهره نمی  توان گفت ............"

کنۀ آن انجام می  شود. ذخیرۀ آب درون کریچه  های یاخته  های نرم  آ (1

ترشح ترکیبات لیپیدی توسط یاخته  های درشت   برگ صورت می  گیرد. (2

به دام انداختن رطوبت هوا توسط یاخته  های فعال روپوست برگ انجام می  شود. (3

روزنه  ها درون فرورفتگی  های غارمانند قرار گرفته  اند. (4

تالیفی سهند میرطاهری
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در ساختار برگ گیاه  هر یاختۀ زندۀ بالغی که بین روپوست رویی و زیرین قرار می گیرد در چند مورد دارای ویژگی های مشترکی151

با یکدیگر هستند؟

الف) داشتن دیوارۀ نخستین ضخیم و غیریکنواخت

ب) توانایی عبور از نقاط وارسی چرخۀ یاخته ای

پ) داشتن ژن آنزیم رنابسپاراز 

ت) تبدیل انرژی نوری به انرژی شیمیایی قند

C  ۳

II

۱ (2 صفر (1

۴ (4 ۳ (3

تالیفی کیوان نصیرزاده

کدام یک از گزینه های زیر به درستی بیان شده است؟152

گیاخاک، با داشتن بارهای منفی، یون های مؤثر در باز شدن روزنه های هوایی گیاه را در سطح خود نگه می دارد. (1

بخشی از خاک که باعث اسفنجی شدن حالت آن می شود، می تواند در تولید ذرات آلی خاک نقش داشته باشد. (2

نتیجۀ تخریب فیزیکی و شیمیایی سنگ ها، که حاصل فرآیند فرسایش می باشد، ایجاد ذرات غیرآلی خاک است. (3

هوازدگی شیمیایی سنگ ها، یکی از پیامدهای تولید اسید توسط ریشۀ گیاهان و برخی دیگر از جانداران می باشد. (4

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 

سامانۀ بافتی که در برگ ها، ساقه ها و ریشه های جوان معموًال از یک الیه یاخته تشکیل شده است ............153

دارای یاخته هایی است که شیرۀ خام و پرورده را در سراسر گیاه جابه جا می کنند. (1

از سه نوع بافت پارانشیمی، کالنشیمی و اسکلرانشیمی تشکیل شده است. (2

عملکردی شبیه پوست در جانوران دارد. (3

از یاخته های مشابه با عملکردی یکسان تشکیل شده است. (4

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

در گل جالیز، هر یاخته زنده تمایزیافته روپوست قطعًا ...........154

واکنش های نوری فتوسنتز را درون کلروپالست انجام می دهد. (1

دچار تغ�ر کوتینی شدن در دیواره یاخته ای می شود. (2

در اثر مصرف آب، گاز اکسیژن تولید می شود. (3

درون مایع میان یاخته خود آنزیمی با پیش ماده قند شش کربنه دوفسفاته تولید می کند. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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افزایش نسبت هورمون A به هورمون B در جوانه    های جانبی باعث رشد جوانۀ جانبی می شود. کدام گزینۀ به ترتیب در رابطه با155

هورمون    های A و B درست است؟

پیری اندام    های هوایی را به تأخیر می    اندازد - به عنوان سالح زیستی در عامل نارنجی به کار می رود. (1

به عنوان اسپری جهت شادابی گل استفاده می شود - افزایش نسبت آن به اتیلن مانع ریزش برگ می شود. (2

اولین هورمون گیاهی کشف شده است - به هورمون جوانی معروف است. (3

موجب افزایش رسیدگی میوه    ها می    شود - از پرشاخ و برگ شدن گیاه ممانعت می    کند. (4

تالیفی پیمان رسولی

کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟156

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

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

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

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

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

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397

چه تعداد از موارد زیر دربارۀ پتانسیل آب صحیح است؟157

الف) پتانسیل آب تع�ن می کند جهت حرکت مواد حل  شده در آن و خود آب چگونه باشد.

ب) با حل شدن ماده  ای در آب، پتانسیل آب کاهش خواهد یافت.

ج) پتانسیل آب عامل اصلی در حرکت آب در گیاه و محیط اطراف آن است.

د) جهت حرکت آب از فضاهای برگ به یاخته  های برگ است.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

طرح زیر، مربوط به بافتی است که ............158

رایج ترین بافت در سامانۀ بافت زمینه ای است. (1

مانع رشد اندام گیاهی نمی شود و یاخته های آن معموًال زیر روپوست قرار می گیرند. (2

دیوارۀ پسین ندارند؛ اما دیوارۀ نخستین ضخیمی دارند. (3

دارای دیوارۀ پسین ضخیم و چوبی شده است. (4

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 
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در گیاه گندم ...........، همانند ...........159

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 در مورد ساقۀ یک گیاه علفی دولپه ای صادق است؟160

مرز بین پوست و استوانۀ آوندی غیرمشخص است. (1

دسته های آوندی روی دوایر متحدالمرکز قرار گرفته اند. (2

تعداد دسته های آوندی در سمت خارج بیش از سمت داخل است. (3

مغز که بخشی از سامانۀ بافت زمینه ای است، به وضوح دیده می شود. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

کدام  یک از موارد زیر دربارۀ ترکیبات مختلف در گیاهان نادرست است؟161

قبل از تولید رنگ های شیمیایی، گیاهان یکی از منابع اصلی تولید رنگ برای رنگ  آمیزی الیاف بودند. (1

الستیک برای اولین بار از شیرابۀ نوعی گیاه ساخته شد که تورژسانس یاخته  های آن باعث افزایش استحکام آن بافت می شد. (2

ترکیباتی که در دفاع گیاه در برابر گیاه  خواران نقش دارد، در شیرابۀ بعضی گیاهان به مقدار فراوان یافت می شود. (3

ترکیباتی از شیرابۀ گیاهان که در ساخت داروها استفاده می  شود، در مقادیر مختلف می تواند مسموم  کننده و حتی کشنده نیز (4

باشد.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

درباره پاسخ گیاهان به محیط چندمورد به درستی بیان شده است؟162

الف) در برخی گیاهان از همه یاخته هایی که ویروس درون آن ها دیده می شود، سالیسیلیک اسید آزاد می شود که آپاپتوز در

یاخته های کناری را راه اندازی می کند.

کاسیا با تولید و انتشار نوعی ترکیب شیمیایی باعث جذب زنبورهای دیپلوئید برای گرده افشانی می شوند. ب) گل های آ

ج) ترکیبات فرار آزادشده از گیاه تنباکو سبب می شود زنبور ماده برای تخم گذاری از نوزاد کرمی شکل تغذیه کند.

کاسیا می شوند. د) مورچه های محافظت کننده به گیاه گل جالیز حمله کرده و مانع رشد آن بر روی آ

1 (2 صفر (1

3 (4 2 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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کدام  یک از موارد زیر دربارۀ گیاهان روی زمین صحیح نیست؟163

نهاندانگان بیشترین گونه  های گیاهی روی زمین را تشکیل می  دهند. (1

گیاهان همانند جانوران به ماده و انرژی نیاز دارند. (2

گیاهان می  توانند در صنعت همانند ساخت پوشاک نقش داشته باشد. (3

روش گیاهان و جانوران برای تأمین مواد و انرژی یکسان است. (4

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

در صورت قرارگیری دانۀ گرده گل میمونی صورتی بر روی کاللۀ گل میمونی سفید ایجاد رخ نمود و ژن نمودهای کدام گزینه به164

ترتیب برای رویان و آندوسپرم دور از انتظار نیست؟

صورتی -  (2 سفید -  (1

قرمز -  (4 صورتی -  (3

RRWRWW

RRWRRW

تالیفی پیمان رسولی

کدام گزینه دربارۀ بخشی از گیاه که می تواند در ذخیرۀ آب، ترکیبات پروتئینی، اسیدی و رنگی مؤثر باشد، نادرست است؟165

آب می  تواند از غشاء آن بدون صرف انرژی و از طریق اسمز عبور کند. (1

این بخش در بیشتر گیاهان، بیشتر حجم یاخته را اشغال می  کند. (2

اگر این بخش به مدت زیادی در حالت پالسمولیز بماند، گیاه به دنبال مرگ یاخته  هایش می  میرد. (3

این بخش به دلیل توانایی ذخیرۀ مواد، می  تواند در وزن بافت گیاهی تغ�ر ایجاد کند. (4

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

در ارتباط با گیاهان نهان دانه، کدام مورد به درستی بیان شده است؟166

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

گیاهانی که به طور طبیعی در شرایط غرقابی رشد می کنند ............167

جهت تأمین انرژی از روش های نبود اکسیژن استفاده می کنند. (1

سازوکارهایی برای تجزیۀ گلوکز تا حد تشکیل مولکول  وجود دارد. (2

کنه ای هوادار در شش ریشه با این شرایط مقابله می کنند. با تشکیل بافت نرم آ (3

تجمع محصوالت تخمیر ممکن است موجب مرگ برنامه ریزی شده یاختۀ گیاهی شود. (4

CO۲

تالیفی حمید راهواره
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کدام  یک از موارد زیر دربارۀ مهم  ترین محل منبع در گیاهان نادرست است؟168

در بعضی از گیاهان علفی در انتهای این بخش روزنه  هایی همیشه باز حضور دارند. (1

بیشتر تعرق و تبادل گازها از طریق منفذ روزنه  های این بخش صورت می  گیرد. (2

در گیاهی علفی امکان دیده شدن هر دو نوع روزنه در این بخش وجود ندارد. (3

کاهش تعداد یا سطح این بخش، می  تواند نوعی سازگاری برای زندگی در محیط  های خشک باشد. (4

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

کدام عبارت زیر درست است؟169

در ساقۀ گیاهان دولپه برخالف ریشۀ گیاهان تک لپه، آوندها به  صورت پراکنده قرار گرفته اند. (1

بن الد آوندساز ساقه برخالف ریشه، فقط در دولپه ای ها دیده می شود. (2

بن الد آوندساز ساقه همانند ریشه، به سمت خارج، آبکش نخستین و پسین تولید می کند. (3

در ریشۀ گیاهان دولپه برخالف ساقۀ گیاهان تک لپه، استوانه آوندی مشخص، قابل مشاهده است. (4

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

می    توان گفت در نهان دانگان بخشی که در اثر رشد یاختۀ رویشی ایجاد می گردد ............170

در صورت لقاح می تواند به درون کالله نفوذ پیدا کند. (1

در صورت لقاح پس از عبور از خامه وارد کالله می شود. (2

به گرده افشانی دانۀ گرده کمک می کند. (3

محلی برای تقسیم میوز یاخته های زایشی است. (4

تالیفی پیمان رسولی

چند عبارت از عبارات  زیر نادرست بیان شده اند؟171

الف) نوار کاسپاری در غشاء یاختۀ معبر برخالف غشاء   یاخته ای آندودرم وجود دارد.

ب) یاخته های معبر همانند یاخته های آندودرم درون استوانۀ آوندی قرار دارند.

پ) نوار کاسپاری در مسیر سیمپالستی برخالف آپوپالستی مانع انتقال مواد به استوانۀ آوندی نمی شود.

ت) دیوارۀ یاخته های معبر همانند دیوارۀ یاختۀ آندودرم از پروتئین و پلی ساکارید ساخته شده است.

1 (2 صفر (1

3 (4 2 (3

تالیفی پدرام فرهادیان
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کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می  کند؟172

"ترکیبات رنگی موجود در ............"

کریچه(واکوئول)، می  تواند در فصل  های مختلف، رنگ  های مختلفی داشته باشند. (1

دیسه، در رنگ پرتقال توسرخ همانند رنگ هویج مؤثر است. (2

کریچه  ها همانند دیسه  ها، می  توانند در عملکرد بهتر مغز و اندام  های دیگر مؤثر باشند. (3

سبزدیسه، می تواند در طول سال کاهش بیابد. (4

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

کنه ای است؟173 چند مورد از موارد زیر، بیانگر ویژگی های یاخته های بافت سخت آ

الف) مؤثر در استحکام  اندام گیاهی              ب) دارای دیوارۀ پسین چوبی شده

پ) دارای پروتوپالست زنده                      ت) ایجاد لولۀ پیوسته ای از یاخته ها

ث) یاخته هایی با طول دراز                       ج) ذخیرۀ برخی مواد آلی

3 (2 2 (1

5 (4 4 (3

تالیفی پدرام فرهادیان

کدام گزینه در رابطه با گیاه آلبالو به درستی بیان شده است؟174

در محل منفذ تخمک تنها الیۀ اتصال دهندۀ تخمک به دیوارۀ تخمدان قابل مشاهده است. (1

همۀ یاخته های موجود در بافت خورش به الیۀ بیرونی پوشش تخمک متصل اند. (2

پوشش داخلی تخمک به یاخته های متصل اند که همگی تقسیم میتوز با سیتوکینز نامساوی انجام می دهند. (3

یاخته های موجود در پوشش تخمک توانایی تبدیل مواد معدنی به مواد آلی را دارند. (4

تالیفی پیمان رسولی

باتوجه به شکل زیر که قبل از گرده افشانی ایجاد شده، چند مورد صحیح است؟175

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
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در مورد ............ می توان گفت که ............176

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 

دربارۀ ............ می توان گفت ............177

گیاه توبره واش - اکثر نیتروژن موردنیاز را به صورت یون مثبت یا منفی از خاک دریافت می کند. (1

گیاه سس - به دلیل نداشتن ژن های مربوط به آنزیم های الزم برای فتوسنتز، فاقد دنای حلقوی است. (2

گل جالیز - بخشی از مواد موردنیازش را از محیط و بخشی دیگر از میزبانش دریافت می کند. (3

گیاه تنباکو - مواد آلکالوئیدی تولید می کند که می تواند برای انسان حالت مخدر داشته باشد. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

کدام گزینه دربارۀ بخشی که در برخی گیاهان نواحی خشک، مانند بعضی کاکتوس  ها از هدر رفتن آب جلوگیری می  کند، نادرست178

است؟

در هنگام تورژسانس یاخته  های آن، آرایش شعاعی رشته  های سلولزی از افزایش طول این یاخته  ها جلوگیری می  کند. (1

در یاخته  های این بخش دیوارۀ پشتی نازک  تر است و انبساط بیشتری دارد. (2

بسته شدن این بخش در پی افزایش پتانسیل آب یاخته  ها است. (3

نور باعث انباشت ساکارز یون  های کلسیم و پتاسیم در این یاخته  ها و باز شدن این بخش می  شود. (4

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

هر ........... قطعًا ...........179

یاخته فتوسنتزکننده - سبزدیسه دارد. (1

دیسه - ذخیره کننده رنگیزه های الزم برای فتوسنتز است. (2

فتوسیستم - دارای مولکول های رنگیزه در بستری از پروتئین می باشد. (3

سبزدیسه - سه غشاء و دو فضا مابین آن ها دارد. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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در ارتباط با گیاهان، کدام گزینه عبارت زیر را به طور مناسب تکمیل می کند؟180

" فقط برخی ............"

یاخته های نگهبان روزنۀ هوایی، توان تبدیل اسید سه کربنه به قند سه کربنه را دارند. (1

زمین  ساقه های تخصص یافته برای تولیدمثل رویشی، مواد آلی را از ریشه دریافت می کنند. (2

گیاهان، نظریۀ ارنست مونش دربارۀ گردش مواد در پیکرشان هیچ گاه صدق نمی کند. (3

جاندارانی که بخش عمدۀ فتوسنتز در آب و خشکی را انجام می دهند، توان انجام چرخۀ کربس دارند. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

کدام مورد درست است؟181

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

کدام عبارت در ارتباط با گیاهان صحیح است؟182

ضخامت دیواره در یاخته های آوند الن دار یکنواخت است. (1

در دیوارۀ عرضی یاخته های آوند مارپیچی، صفحۀ آبکشی وجود دارد. (2

میان یاختۀ (سیتوپالسم) یاخته های آوند حلقوی از بین رفته است. (3

یاخته های آوند نردبانی، در جابه جا نمودن شیرۀ پرورده نقش اصلی را دارند. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

چند مورد در رابطه با ژنتیک گیاهان درست است؟183

الف) بزرگ ترین بخش دانه در گیاه ذرت برای یک صفت تک ژنی و تک جایگاهی دارای سه دگره است.

ب) بزرگ ترین بخش دانه در گیاه لوبیا دارای دو مجموعۀ کروموزومی است.

ج)  نمی توان گفت همواره در همۀ گیاهان یاخته ی تخم زا از نظر کروموزومی  هاپلوئید است.

د) در شرایط خاص امکان ایجاد گامت مادۀ 2n کر وموزومی از یک گیاه 2n کروموزومی وجود دارد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی پیمان رسولی
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کدام گزینه جملۀ   زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟184

"یاخته های سرالدی همگی همانند ............ دارند و مهم ترین مناطق مریستمی موجود در یک گیاه علفی ............"

یاخته های بنیادی مغز استخوان، دنابسپاراز فعالی - توسط یاخته های زنده و غیرزنده محافظت می شوند. (1

یاخته های روپوستی، فضای بین یاخته ای کمی - تنها در نوک ساقه و نزدیک به نوک ساقه قرار دارند. (2

یاخته های بافت پوششی، به صورت فشرده قرار - باعث ایجاد سه سامانۀ   بافت اصلی می شوند. (3

مونوسیت ها، هستۀ   درشتی - در رشد قطری ریشه و ساقه نقش دارند. (4

تالیفی پیمان رسولی

در گیاهان، هر هورمون ............ رشد، ............ (با تغ�ر)185

محرک - بر رشد جوانه های جانبی ساقه مؤثر است. (1

بازدارنده - در شرایط خشکی افزایش می یابد. (2

بازدارنده - در مقاوم سازی گیاهان در شرایط سخت نقش دارد. (3

محرک - باعث تشکیل ساقه از سلول های تمایزنیافته می شود. (4

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

چند مورد در رابطه با یاختۀ ایجادکنندۀ کیسۀ رویانی درست است؟186

الف) بر اثر میوز بزرگ ترین یاخته بافت خورش ایجاد می شود.

ب) توانایی میتوز دارد اما قدرت لقاح ندارد.

ج) تولید و تقسیم آن در آن تخمک انجام می    پذیرد.

د) توسط یاخته های دیپلوئیدی احاطه شده است.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی پیمان رسولی

در برگ گیاه گندم، هر یاخته ای که بین دو روپوست قرار دارد، ..........187

قادر است در تثبیت دی اکسید کربن موجود در جو مشارکت داشته باشد. (1

در مایع میان یاخته خود  در سطح پیش ماده تولید می کند. (2

دارای بخشی است که در استحکام برگ نقش دارد. (3

به یاخته های دیگر نچسبیده است. (4

ATP

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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دربارۀ جانورانی که گیاه توبره واش از طریق آن ها نیتروژن موردنیاز خودش را تأمین می کند، کدام گزینه به نادرستی بیان شده188

است؟

سامانۀ گردش مواد دخالتی در جابه جایی گازهای تنفسی در بدن جانور ندارد. (1

در سامانۀ دفع مواد، مواد نیتروژن دار پس از آب به درون لوله های ته بسته وارد می شود. (2

سامانۀ گردش مواد، از طریق قلب منفذدار مواد بین یاخته ای را دریافت می کند. (3

در این جانوران قطعًا جانور ماده بر اساس ویژگی هایی توسط جانور نر برای تولیدمثل انتخاب می شود. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

از نظر صفت رنگ دانۀ ذرت، از آمیزش ذرت نر AABBcc با یک ذرت ماده aaBBCC، کدام گزینه دربارۀ دانه های حاصل به درستی189

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

کدام گزینه درست است؟190

در برگ نوعی گیاه یک  ساله یاخته  های نگهبان روزنه می  توانند از بعضی محصوالت فتوسنتزی خود برای تنفس یاخته  ای (1

استفاده کنند.

اغلب گیاهان، بخشی از مواد آلی موردنیاز خود را می  توانند بسازند. (2

خارجی  ترین الیۀ استوانۀ آوندی ریشه دارای نوار کاسپاری است. (3

هر جاندار تثبیت  کنندۀ نیتروژن که در خاک یافت می  شود، انواع RNA موردنیاز خود را توسط یک نوع آنزیم رونویسی  کننده (4

می  سازد.

تالیفی سهند میرطاهری

با قطع جوانۀ رأسی در ساقۀ یک گیاه جوان، مقدار نوعی هورمون گیاهی در جوانه های جانبی، افزایش و نوعی دیگر کاهش191

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

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

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

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

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

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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کدام گزینه دربارۀ یاخته  های الیۀ ریشه  زا صحیح نیست؟192

یاخته  های این الیه می  توانند در کنار آوند آبکش همانند آوند چوبی قرار داشته باشند. (1

این یاخته  ها برخالف یاخته  های الیۀ بیرونی  تر خود مواد را در مسیر آپوپالستی نیز عبور می  دهند. (2

مسیر سیمپالستی در این یاخته  ها برخالف یاخته  های الیۀ بیرونی آن ادامه پیدا نمی کند. (3

یاخته  های این الیه در دیوارۀ جانبی خود قسمت چوب  پنبه  ای ندارد. (4

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

با قرار گرفتن دانۀ گردۀ گل میمونی صورتی (RW) روی کاللۀ گل میمونی سفید (WW)، کدام رخ نمود (فنوتیپ) برای رویان و کدام193

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 

چه تعداد از موارد زیر دربارۀ بخشی از گیاه که بیشتر تعرق از طریق آن صورت می گیرد، صحیح نیست؟194

الف) تعرق از این بخش همانند پوستک و عدسک می تواند صورت بگیرد.

ب) این بخش به دلیل ساختار خاص و تغ�ر فشار تورژسانس، قادر به تنظیم تعرق نیست.

ج) عوامل محیطی همانند عوامل درونی می توانند بر باز و بسته شدن آن  ها تأثیر بگذارند.

د) در پی تحریک شدن با نور، ساکارز و یون  های کلسیم و پتاسیم در بخش های آن انباشت می    شوند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

به طورمعمول تغ�راتی که در پوستۀ تخمک گیاه ذرت در هنگام استفاده از ذخیرۀ غذایی دانه رخ می دهد، بیشتر در اثر عملکرد195

یاخته هایی است که با داشتن دیوارۀ ............

پسین نازک در ترمیم بافت های آسیب دیده مؤثر است. (1

پسین ضخیم قسمت های سخت میوه را تشکیل می دهد. (2

نخستین ضخیم تنها در انعطاف پذیری اندام های جوان نقش دارد. (3

نخستین نازک در محافظت از گیاه و کاهش تبخیر آب نقش دارد. (4

تالیفی پیمان رسولی
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کدام عبارت در ارتباط با گیاهان صحیح است؟196

گیاهان تیرۀ پروانه واران با باکتری هم زیست می شوند که عالوه بر فتوسنتز، تثبیت نیتروژن هم انجام می دهد. (1

سرخس ها می توانند آرسنیک را که برای گیاه سمی است، در خود جمع کنند. (2

پتانسیل آب الیۀ آندودرم بیشتر از پتانسیل آب الیۀ ریشه زا و کمتر از پتانسیل آب اپیدرم ریشه است. (3

به دنبال افزایش تعرق در برگ های گیاه، جابه جایی مواد توسط جریان توده ای در آوندهای چوبی کاهش می یابد. (4

تالیفی مسعود حدادی

چه تعداد از موارد زیر در رابطه با مریستم  ها صحیح است؟197

الف) بن  الد آوندساز ساقه، ضمن فعالیت خود به تدریج از مرکز آن دور می  شود.

ب) هر یاختۀ حاصل از فعالیت سرالد پسین، در ترابری مواد در گیاه نقش دارد.

ج) فعالیت سرالد نخستین گیاه سیب، بر طول ساقه برخالف قطر آن مؤثر است.

د) کامبیوم چوب  پنبه  ساز به تنهایی توانایی ساخت پیراپوست را دارد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی سهند میرطاهری

دربارۀ تنظیم کننده های رشد گیاهی، کدام گزینه جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟198

"هر هورمونی که ............"

قادر به تحریک تقسیم یاخته ای است، قطعًا محرک ریشه زایی است. (1

با اثر روی جوانه های جانبی موجب آزاد شدن اتیلن می شود، قطعًا مانع رویش دانه و رشد جوانه است. (2

پیر شدن اندام های گیاهی را به تأخیر می اندازد، می تواند اثر بازدارنده در رشد گیاه داشته باشد. (3

اثر مخالف با جیبرلین ها روی جوانه زنی دارد، قطعًا باعث باز شدن روزنه های هوایی می شود. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام گزینه درست است؟199

هر جانداری که پیچیده ترین شکل کلیه را دارد، در بخشی از طول عمر خود گردش خون مضاعف داشته است. (1

در رشته های آبششی ماهی قرمز برخالف کوسه ها، جذب آب و یون ها از راه اسمز، به تنظیم اسمزی کمک می کند. (2

در مهره دارانی که بیشتر تبادالت گازی از راه پوست صورت می گیرد، کلیه برخالف مثانه به ماهی های برکه ها بسیار شبیه (3

است.

هر ماهی که به طور طبیعی ادرار رقیق دفع می کند، تحت تأثیر فعالیت آزوال و همچنین کودهای شیمیایی قرار می گیرد. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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کدام عبارت نادرست است؟200

توت فرنگی برخالف زنبق دارای ساقۀ ویژه ای است که به صورت افقی رشد می کند. (1

سیب زمینی برخالف پیاز دارای ساقۀ زیرزمینی است که فاقد برگ های خوراکی است. (2

نرگس دارای ساقه ای است که از هر پیاز آن چند پیاز کوچک تشکیل می شود. (3

نارگیل از گیاهان نهاندانه ای است که بخشی از سیتوپالسم تخم ضمیمه در آن تقسیم نمی شود. (4

تالیفی پدرام فرهادیان

هورمونی که در هنگام بررسی سرعت جابه جایی و ترکیب شیرۀ پرورده به وسیلۀ شته در گیاهان دارای آوند آبکشی افزایش201

می یابد، به طور حتم چند مورد از ویژگی های زیر را خواهد داشت؟

الف) با تأثیر بر میوه های نارس، احتمال پراکنش آن ها در محیط را افزایش می دهد.

ب) با تجزیۀ پکتین موجود در تیغۀ میانی قاعدۀ دمبرگ، الیۀ جداکننده را تشکیل می دهد.

ج) در هنگام ورود ویروس به درون بافت های گیاهی مقاومت گیاه را در شرایط تنش زا افزایش می دهد.

د) با جلوگیری از افزایش میزان سیتوکینین در جوانه های جانبی، از پر شاخ و برگ شدن گیاه ممانعت به عمل می آورد.

3 (2 4 (1

1 (4 2 (3

تالیفی پیمان رسولی

چند مورد از موارد زیر می تواند درست باشد؟202

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 

چند مورد، دربارۀ یاخته های دربرگیرندۀ کیسۀ رویانی یک تخمک تازه بارورشدۀ لوبیا، نادرست است؟ (با تغ�ر)203

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
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چه تعداد از موارد زیر صحیح است؟204

الف) هوای گرم و خشک می  تواند یک عامل بازدارندۀ تعریق باشد.

ب) اگر شدت جذب آب باال باشد ولی میزان تعرق کم باشد، می  تواند منجر به تعریق شود.

ج) موقعیت روزنه  های آبی در برگ همۀ گیاهان یکسان نیست.

د) روزنه  های هوایی با باز و بسته شدن خود بر میزان تعرق تأثیرگذار هستند.

1 (2 صفر (1

3 (4 4 (3

تالیفی سهند میرطاهری

کدام گزینه جمله مقابل را به طور نادرستی تکمیل می کند؟ "مغز ..........."205

ساقه، در گیاهانی مشاهده می شود که ذخیرۀ دانه در اغلب آن ها یاخته های دوالدی است. (1

ریشه، به طور مستقیم با یاخته های بخش پوست در تماس است. (2

کنه ای است و فضای بین دستجات آوندی را می پوشاند. ساقه، از یاخته های نرم آ (3

ریشه، در گیاهانی مشاهده می شود که دارای عنصر آوندی هستند. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام جملۀ مقابل را به طور درستی تکمیل می کند؟ "در ........... ممكن ..........."206

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

کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟207

"در گیاهان، تنظیم  کنندۀ رشدی که به  واسطۀ عامل چیرگی رأسی در جوانه  های جانبی تولید و افزایش می  یابد، ............ شود."

نمی  تواند باعث تأخیر در پیرشدن اندام  های هوایی (1

می  تواند سبب ایجاد ساقه از یاخته  های تمایزیافته (2

نمی  تواند باعث تحریک تولید آنزیم  های تجزیه  کنندۀ دیوارۀ یاخته  ها (3

می  تواند در شرایط نامساعد سبب کاهش عمل تعرق و مانع رویش دانه (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399
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کدام گزینه صحیح است؟208

باکتری  های تثبیت  کنندۀ نیتروژن نمی  توانند زندگی انگلی داشته باشند. (1

باکتری  های تثبیت  کنندۀ نیتروژن از نیتروژن تثبیت  شده برای خود استفاده نمی  کنند. (2

عالوه بر باکتری  ها جانداران دیگری نیز نمی  توانند بر میزان  خاک بیفزایند. (3

سیانوباکتری  ها همانند ریزوبیوم  ها فاقد توانایی فتوسنتز ولی دارای توانایی تثبیت نیتروژن هستند. (4

N H۴
+

تالیفی سهند میرطاهری

کدام گزینه دربارۀ مواد آلی در گیاهان و روش انتقال آن  ها صحیح است؟209

در صورت حذف پوست از تنۀ درخت، حرکت این مواد با مشکل مواجه خواهد شد. (1

این مواد در گیاهان به صورت کنترل  شده تولید و مصرف می  شود. (2

در صورت کاهش یا کمبود این مواد، گیاهان می  توانند به حذف بعضی گل  ها، دانه  ها و میوه  ها اقدام کنند. (3

این مواد به وسیلۀ یاخته  هایی منتقل می  شوند که برخالف یاخته  های اصلی آوند چوبی، هسته دارند. (4

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

یاخته  های زندۀ بینابین دسته  های آوندی، در بسیاری از ساقه  های علفی ............210

دیوارۀ ضخیم دارند. (2 معموًال در ذخیرۀ مواد دخالت دارند. (1

قدرت تقسیم شدن ندارند. (4 همگی یاخته  هایی دراز و کشیده هستند. (3

تالیفی پدرام فرهادیان

همواره در یک گل با توان جنسیتی همانند گل در درخت آلبالو، در پی تقسیم ...........211

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 

چند مورد، دربارۀ سلول های دربرگیرندۀ کیسۀ رویانی در یک تخمک تازه بارورشدۀ لوبیا، درست است؟ 212

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 
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در هر یاخته ........... گیاه ...........213

کنه ای - گندم فعالیت ساخت ماده آلی از مواد معدنی درون اندامکی سبزینه دار انجام می شود. نرم آ (1

اسکلرئید - گالبی، انرژی الزم برای ترشح بخش استحکامی یاخته قطعًا از واکنش نوری در کلروپالست تأمین می شود. (2

سرالدی - لوبیا، واکنش های تثبیت کربن به واکنش های تیالکوئیدی وابسته است. (3

کنه ای - جو، بدون نیاز به راکیزه نیز  تولید می شود. چسب آ (4ATP

تالیفی حشمت اکبری برهانی

هر یاختۀ گیاهی که ............214

دارای تیغۀ میانی است، در تولید ژله های گیاهی نقش دارد. (1

روی دیوارۀ پسین خود لیگنین را رسوب می دهد، با یاختۀ مجاور خود ارتباط سیتوپالسمی ندارد. (2

توانایی تورژسانس داشته باشد، واکوئول حجیم ترین قسمت آن است. (3

پس از آبیاری شاداب می شود، قبل از جذب آب دارای فشار اسمزی باالیی بوده است. (4

تالیفی پدرام فرهادیان

کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟215

"یکی از شرایط ............ گیاه است."

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

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

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

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

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

چند مورد از موارد زیر به عبارت درستی اشاره می کند؟216

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 
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کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می  کند؟217

"هر یاختۀ مریستم نخستین در یک گیاه نهان  دانه ............"

در بخش رأسی یک اندام رویش  کننده قرار گرفته است. (1

توسط یاخته  هایی محافظت می  شود که مرده  اند و فاقد پروتوپالست هستند. (2

دارای هسته  ای بسیار بزرگ با DNA خطی است. (3

توانایی ساخت سه نوع سیستم بافتی متفاوت را دارد. (4

تالیفی سهند میرطاهری

نوعی هورمون بازدارندۀ رشد گیاهی که تحت تأثیر هورمون اکسین سبب مهار رشد جوانه های جانبی می شود، برای گروهی از218

یاخته های گیاهی گیرنده دارد که همگی ............ یاخته های ............

برخالف - مریستمی، در روش تکثیری فن کشت بافت کاربرد ندارند. (1

همانند - مؤثر در انتقال شیرۀ پرورده، دیوراۀ نخستین نازک دارند. (2

برخالف - اسکلرانشیمی مجاور بافت های آوندی، واجد پرتوپالست زنده اند. (3

همانند - نگهبان روزنه، تجزیۀ نوری آب را در مجاورت فتوسیستم I انجام می دهند. (4

تالیفی پیمان رسولی

کدام عبارت دربارۀ ترکیبات آلی نیتروژن دار موجود در شیرۀ پروردۀ یک گیاه نهان دانه درست است؟219

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

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

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

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

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

همواره (در) گل ............ برخالف گل ............؛ و همانند گل ............220

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، دارای کاسبرگ یا گلبرگ می باشند. (4

تالیفی موسی بیات
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چند مورد درست است؟221

الف) در مسیر کوتاه مانند مسیر بلند در جابه جایی مواد نقش اساسی با پتانسیل آب است.

ب) کانال های عبور آب، نوعی کانال پروتئینی هستند که فقط در غشای سلول های گیاهی یافت می شوند.

ج) اسید آبسیزیک سبب افزایش فعالیت ژن های سازندۀ کانال عبور آب می شوند.

2 (2 1 (1

صفر (4 3 (3

تالیفی منصور کهندل

کدام عبارت، دربارۀ همۀ رشته های دوک موجود در یک سلول مریستمی گیاه داوودی، درست است؟ (با تغ�ر)222

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

در گیاه آلبالو برای صفتی تک جایگاهی چنانچه بین دگره (الل) های R و W رابطه  هم توانی وجود داشته باشد، چند مورد در رابطه223

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 

چند مورد در رابطه با بزرگ ترین یاختۀ تک هسته ای کیسۀ رویانی به درستی بیان شده است؟224

الف) از هر صفات تک جایگاهی فقط یک دگره دارد.

ب) حاصل تقسیم میتوز است و توانایی لقاح دارد.

ج) بزرگ ترین یاختۀ مجاور منفذ تخمک محسوب می    شود.

د) همانند یاختۀ دو هسته    ای هاپلوئید محسوب می    شود.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی پیمان رسولی
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در گیاهان بافتی که ضمن ایجاد استحکام سبب انعطاف پذیری اندام می شود ............225

دارای یاخته هایی با دیوارۀ نخستین نازک است. (1

مانع رشد اندام گیاهی نمی شود. (2

دارای یاخته هایی است که دیوارۀ پسین دارد. (3

چوبی شدن دیوارۀ یاخته های آن، اغلب سبب مرگ پروتوپالست می شود. (4

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

کدام عبارت، در مورد بعضی از گیاهان درست است؟ (با تغ�ر)226

برای گل دادن نیاز به گذراندن یک دورۀ سرما دارند. (1

هورمون مؤثر در حفظ جذب آب در شرایط خشکی، در خفتگی جوانه ها بی تأثیر است. (2

بخشی از مواد آلی مورد نیاز خود را می توانند از طریق فتوسنتز تامین کنند. (3

هر یاختۀ هسته دار، توانایی تولید نوعی هورمون محرک رشد را دارد. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394

دربارۀ یک یاختۀ گیاهی، چند مورد به نادرستی بیان شده است؟227

الف) در اندامک فتوسنتزکننده، ترکیبات پاداکسنده یافت می شود.

ب) اندامک ذخیره کنندۀ پروتئین در یاخته های دانۀ گندم، در تورژسانس یاخته نقش دارد.

ج) هر اندامک دارای دنای حلقوی موجب زرد شدن برگ درختان در پا�ز می شود.

د) اندامک ذخیره کنندۀ رنگ در یاخته های چغندر، در استحکام اندام های غیرچوبی نقش دارد.

1 (2 صفر (1

3 (4 2 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام مورد دربارۀ دو گروه مهم باکتری های هم زیست با گیاهان صادق است؟228

در بخش های زیرزمینی گیاه مستقر می شوند. (1

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

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

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

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398
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کدام عبارت درست است؟229

روی ساقۀ درخت آلبالو جوانه هایی را می توان مشاهده کرد که از رشد آن ها درخت های آلبالو ایجاد می شوند. (1

هر گیاه بدون دانۀ آونددار، دارای عناصر آوندی است. (2

در هر گیاهی که آندوسپرم می تواند سیتوپالسم خود را تقسیم کند، دانه تولید می شود. (3

در پیاز، برگ های کوتاه و تکمه مانندی به ساقۀ خوراکی اتصال دارند. (4

تالیفی پدرام فرهادیان

کدام گزینه در رابطه با تمامی بخش هایی که در دو انتهای ساختار قلبی شکل موجود در دانه در هنگام تقسیم پی در پی تخم اصلی،230

قابل مشاهده است، به درستی بیان شده است؟

می توانند اغلب یاخته های بافت پوششی را ایجاد کنند. (1

یاخته های آن فاصلۀ بین  یاخته ای کم و هستۀ درشت  مرکزی دارند. (2

پس از تقسیمات متوالی ساختاری را ایجاد می کنند که توسط بخش انگشتانه  مانندی محافظت می شود. (3

یاخته های آن هم زمان با مصرف مولکول های سه کربنۀ تک فسفاته مولکول NADPH تولید می کنند. (4

تالیفی پیمان رسولی

کدام یک از عبارات داده شده جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟231

"در همۀ نهان دانگانی که سامانه های بافتی در آن ها توسط یاخته های مریستمی ایجاد می شود ............"

در اثر فعالیت بن الدهای آوندساز یاخته هایی با دیوارۀ نخستین نازک به سمت خارج ساخته می شود. (1

امکان مشاهدۀ انواعی از یاخته های با پروتوپالست زنده و غیرزنده در بخش پیراپوست وجود دارد. (2

بخش حاصل از تقسیمات میتوزی تخم ضمیمه    ای همواره در دانۀ بالغ باقی می    ماند. (3

به دنبال ظهور دانه ُرست، ریشۀ رویانی از دانه خارج می گردد. (4

تالیفی پیمان رسولی

کدام یک از عبارات، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟232

"در سامانۀ بافت ............"

الف) پوششی یک گیاه، تنها یاخته های روپوستی که فتوسنتز انجام می دهند، یاخته های نگهبان روزنه هستند.

کنه ای با آب پر شده است. ب) زمینه ای یک گیاه آبزی، فاصلۀ بین یاخته های نرم آ

پ) آوندی یک گیاه لیگنین می تواند به اشکال متفاوتی در دیوارۀ یاخته های آوند چوبی قرار گیرد.

الف، پ  (2 ب (1

ب، الف (4 ب و پ (3

تالیفی پدرام فرهادیان
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می توان گفت در جاندار موردمطالعه مزلسون و استال، همانند ........... دیده نمی شود.233

تک یاخته موردمطالعه گریفیت، عبور از نقاط وارسی چرخه یاخته ای (1

پارامسی، ذخیره انرژی در نوعی مولکول ویژه (2

نوعی جاندار با کیسه های معده، گوارش درون یاخته ای نوعی بسپار (3

هر یاختۀ حاوی سبزدیسه، رونویسی هر نوع ژن با یک نوع رنابسپاراز (4

تالیفی کیوان نصیرزاده

چندمورد عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟234

"هر هورمون گیاهی که ............"

الف) در شرایط محیطی نامساعد افزایش می یابد، می تواند از سوخت های فسیلی نیز رها شود.

ب) در توقف رشد جوانه های جانبی در گیاه نقش دارد، نوعی بازدارندۀ رشد محسوب می شود.

ج) سبب بسته شدن روزنه های هوایی می شود، در مقاومت گیاه در برابر خشکی نقش دارد.

د) موجب فرآیند رسیدگی میوه ها می شود، همواره در حفظ آب گیاه نقش دارد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی مسعود حدادی

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می  کند؟235

"در ............ همانند ............"

مسیر آپوپالستی - مسیر عرض غشایی آب از دیوارۀ یاخته عبور نمی  کند. (1

کودهای شیمیایی - کودهای آلی، مواد معدنی موردنیاز گیاه تأمین می  شود. (2

گیاه جالیزی - گیاه سس، مواد موردنیاز توسط گیاهی دیگر تأمین می  شود. (3

کنه هوادار یافت می  شود. آزوال - گونرا نرم  آ (4

تالیفی سهند میرطاهری

در ارتباط با گیاهان، کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟236

"فقط بعضی ............ دارند."

یاخته های گیاهی، پروتوپالست زنده  (1

سبزدیسه (کلروپالست)ها، کاروتنوئید (2

رنگ دیسه (کروموپالست)ها، ترکیبات آلکالوئیدی (3

دیسه (پالست)ها، مقدار فراوانی سبزینه (کلروفیل) (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398
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گیاه شبدر ............ (با تغ�ر)237

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

کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟238

"در یک یاختۀ گیاهی دارای هر دو نوع دیوارۀ پسین و پیشین، دیوارۀ ............"

نخستین به بخشی که از جنس پکتین ساخته شده است، نزدیک  تر است. (1

پسین نسبت به دیوارۀ پیشین، ضخامت و استحکام بیشتری دارد. (2

نخستین، دارای رشته  های سلولزی در زمینه ای از پروتئین و انواعی از پلی  ساکاریدهای رشته  ای قرار می  گیرد. (3

پسین به بخشی که مسیر سیمپالستی به آن وابسته است نزدیک  تر است. (4

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

هر ............239

گیاهی به کمک فتوسنتز بخشی از مواد موردنیاز خود را می سازد. (1

گیاهی ازطریق ریشه های خود فقط آب و مواد معدنی جذب می کند. (2

سلول بافت پوششی گیاه فاقد سبزدیسه است. (3

گیاهی برای رشد و نمو نیازمند جذب و انتقال مواد ویژه ای است. (4

تالیفی منصور کهندل

دربارۀ روش هایی که گیاهان برای سازش با محیط استفاده می کنند، کدام گزینه به درستی بیان شده است؟240

در گیاه خرزهره، قطعًا نوعی پلی ساکارید ذخیره ای درون اندامکی غشادار باعث حفظ مقدار آب درون یاخته ها می شود. (1

در گیاهان جنگل های حرا یاخته های پارانشیمی ریشه، ساقه و برگ، برای مقابله با کمبود اکسیژن، هوا ذخیره می کنند. (2

سطح روزنه های فرورفته در گیاهان مناطق خشک مثل خرزهره به واسطۀ پوستک ضخیمی پوشیده می شود. (3

در برخی گیاهان موجود در آب ها همۀ بخش های مختلف گیاه می توانند اکسیژن موردنیاز تنفس یاخته ای را از هوا دریافت (4

کنند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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در ساقۀ همه گیاهان چوبی، ............ (با تغ�ر)241

دو نوع بن الد در منطقۀ پوست وجود دارد. (1

یاخته هایی مشاهده می شوند که مدامًا می توانند تقسیم شوند. (2

ضخامت آبکش پسین بیش از چوب پسین می باشد. (3

پوست را می توان بخشی از پیراپوست دانست. (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

در نهان دانگان کدام عبارت، دربارۀ بزرگ  ترین بخش رویان هر دانه صحیح است؟242

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

کدام گزینه در رابطه با ساختاری که در پی تقسیم میتوز یاختۀ هاگ ایجاد و تغ�رات در دیوارۀ آن به وجود می آید، به نادرستی243

بیان شده است؟

با شکافتن دیوارۀ بساک در محیط رها می شوند. (1

قطعًا دارای یک دیوارۀ داخلی و یک دیوارۀ خارجی است. (2

قطعًا در سطح خارجی خود تزئینات خاصی دارد. (3

دارای دو یاخته با یک مجموعۀ کروموزومی است. (4

تالیفی پیمان رسولی

چندمورد جمله مقابل را به طور نادرستی تکمیل می کند؟ "........... قطعًا ..........."244

الف) با انجام پالسمولیز برخالف تورژسانس - حجم واکوئل برخالف حجم مایع میان  یاخته تغ�ر می کند.

ب) ترکیبات رنگی کریچه ها همانند پروتئین گلوتن - در افزایش فشار اسمزی درون واکوئل مؤثر است.

ج) رنگ دیسه ها نسبت به سبزدیسه ها - کارتنوئید کمتری دارند.

د) سبزدیسه ها نسبت به کریچه ها - در انتقال صفات گیاه به نسل بعد نقش بیشتری دارند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می  کند؟245

"دیوارۀ نخستین ............ دیوارۀ پسین، ............"

همانند - می توانند چندین الیه داشته باشند. (1

برخالف - پس از تشکیل مانع رشد پروتوپالست و یاخته نمی شود. (2

همانند - مدتی در مجاورت تیغۀ میانی قرار می  گیرد. (3

برخالف - می تواند در مجاورت غشاء پروتوپالست نباشد. (4

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

چه تعداد از موارد زیر دربارۀ کریچه در گیاهان صحیح نیست؟246

الف) غشاء کریچه برخالف غشاء یاخته، ورود و خروج مواد را کنترل نمی  کند.

ب) پروتئین  ها همانند ترکیبات اسیدی می  توانند در این بخش ذخیره شوند.

ج) نوعی پروتئین که در بعضی افراد باعث اختالل هم  ایستایی می  شود، در کریچۀ بعضی گیاهان می  تواند یافت شود.

د) این بخش در هنگام تورژسانس به دیوارۀ یاختۀ گیاهی فشار وارد می  کند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

دو گروه مهم باکتری های هم زیست با گیاهان برخالف قارچ های هم زیست با ریشۀ گیاهان دانه دار چه مشخصه ای دارند؟247

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

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

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

نیتروژن جو را به نیتروژن قابل استفادۀ گیاهان تبدیل می کنند. (4

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

چه تعداد از موارد زیر در ارتباط با فرآیند تعرق نادرست است؟248

الف) در حرکت کردن آب درون آوند آبکشی دارای نقش مهمی است.

ب) فقط از طریق برگ  های گیاهان امکان  پذیر است.

ج) بیشتر تبادل گازها و درنتیجه تعرق برگ  ها از روزنه  های آبی انجام می  شود.

د) عوامل محیطی و درونی گیاه، باز و بسته شدن روزنه  ها را در این امر تنظیم می  کند.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی سهند میرطاهری
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در ............ یک گیاه علفی ............249

ریشه - دولپه ای، مواد از طریق تار کشندۀ نزدیک به یاخته های مریستمی به درون گیاه وارد می شود. (1

ریشه - تک لپه ای، عناصر آوندی و تراکئیدها در کنار یاخته های فاقد پروتوپالست در استوانه آوندی قرار دارند. (2

ساقه - دولپه ای، در الیۀ درون پوست آب و مواد معدنی قطعًا از درون پروتوپالست عبور می کند. (3

ساقه - تک لپه ای، دسته های آوندی موجود در ناحیۀ پوست در نزدیکی یاخته های پوستک دار مستقر هستند. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در ارتباط با وسیع  ترین بخش ساقۀ اصلی (تنه) یک درخت ده  ساله، کدام مورد صحیح است؟250

دو نوع سرالد (مریستم) پسین دارد. (1

فاقد یاخته  هایی با دیوارۀ چوب  پنبه  ای است. (2

در هدایت شیرۀ خام گیاه فاقد نقش اصلی است. (3

کنه (پارانشیم) و عدسک  های فراوان دارد. یاخته  های نرم  آ (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

هر باکتری با قابلیت تولید ترکیبات نیتروژن دار برای گیاهان قطعًا ............251

از گیاخاک برای تولید یون آمونیوم استفاده می کند. (1

نیتروژن جو را به آمونیوم تبدیل می کند. (2

باعث افزایش میزان آمونیوم در ریشۀ گیاه می شود. (3

از محصول باکتری های آمونیاک ساز استفاده می کند. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

در مقایسۀ بوتۀ گل رز و ذرت، کدام گزینه درست است؟252

در فتوسنتز هر دو، هر مولکولی که در انتقال الکترون ها به  نقش داشته باشد، عضو زنجیرۀ انتقال الکترون است. (1

در گل رز برخالف ذرت، هر یاختۀ میانبرگ که دارای تیالکوئید باشد، به طورمعمول ژن های مربوط به آنزیم روبیسکو را بیان (2

می کند.

در هر دو، غالف آوندی بخشی از رگبرگ محسوب می شود که در هریک از یاخته های خود دارای سه نوع زنجیرۀ انتقال (3

الکترون است.

در ذرت برخالف گل رز، دفع آب به صورت مایع در شرایط ویژه، به کمک مکش تعرقی و همراهی یاختۀ معبر صورت (4

می گیرد.

N ADP +

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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در بافت هادی آبکش، یاخته هایی که در ترابری شیرۀ پرورده کمک می کنند، ............253

امکان عبور آزادانه ترکیبات شیرۀ پرورده  را در خود دارند. (1

انرژی موردنیاز برای حرکت فعال ترکیبات آلی آوند آبکشی را فراهم می کنند. (2

در دو انتهای خود دارای صفحاتی منفذدار هستند. (3

آب را به روش اسمز مستقیمًا از یاخته های آوند چوبی دریافت می کنند. (4

تالیفی پدرام فرهادیان

برای تع�ن سرعت و ترکیب شیرۀ پروردۀ گیاه می توان از نوعی جاندار استفاده کرد، کدام ویژگی دربارۀ این جاندار درست است؟254

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

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

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

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

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

در گیاه گل کدو والد ماده ژن نمود  و والد نر  است. در صورت انجام لقاح چند مورد به درستی بیان شده است؟255

الف) لپه ها از نظر ژن نمودی  می توانند  باشند.

ب) تخم ضمیمه ای  می تواند  باشد.

ج) یاخته ای دو هسته ای  می تواند ژن نمود  داشته باشند.

د)گامت نر  می تواند از نظر ژن نمودی  باشد.

AaBB

AB

AAB

aa

B

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی پیمان رسولی

نمی توان گفت ............256

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
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کدام گزینه در ارتباط با بهبود خاک می  تواند نادرست باشد؟257

کودهای زیستی برخالف کودهای شیمیایی شامل جاندارانی با DNA حلقوی متصل به غشا هستند. (1

کودهای آلی برخالف کودهای شیمیایی مواد تغذیه  ای را به آهستگی آزاد می  کنند. (2

کودهای شیمیایی همانند کودهای زیستی مواد آلی را در اختیار گیاهان قرار می  دهند. (3

در دستگاهی که زیست  شناسان از آن برای تشخیص نیازهای تغذیه  ای گیاهان استفاده می  کنند، قسمتی برای هوا دهی و (4

جلوگیری از خفه شدن ریشه تعبیه شده است.

تالیفی سهند میرطاهری

چند مورد به درستی بیان شده است؟258

الف) در گیاه لوبیا هر ژن موجود در یاختۀ نگهبان روزنه در یاختۀ تار کشنده نیز دیده می شود.

ب) در هر یاختۀ هسته دار دیپلوئید یک فرد بالغ تعداد و انواع ژن ها یکسان است ولی ممکن است روشن یا خاموش باشند.

ج) ژن آنزیم پپسین در محتوای ژنتیکی هر یاخته موجود در بخش غده ای معده دیده می شود.

د) ژن آنزیم سازنده اپراتور همانند ژن پروتئین فعال کننده توسط نوعی آنزیم با ویژگی نوکلئازی سنتز می شود.

3 (2 4 (1

1 (4 2 (3

تالیفی کیوان نصیرزاده

در حین رشد رویان در غالت ............259

جیبرلیک اسید تولیدشده در آن، با عبور از الیه ای از میان یاختۀ تعدادی یاختۀ دوالدی به درون  دانه می رسد. (1

گلوکز آزادشده از آندوسپرم، از طریق لپه ها به رویان در حال رشد می رسد. (2

آنزیم آمیالز آزادشده از یک الیۀ یاخته ای، فقط روی ذخایر یاخته های درون دانه اثر می گذارد. (3

از یاخته های الیۀ گلوتن دار مقدار زیادی گلوکز آزاد می شود. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟260

"هر نوع از ترکیبات تنظیم کنندۀ رشد گیاهی که در ............ کاربرد دارد، نمی    تواند در ............ مؤثر باشد."

تحریک رویش بذر غالت - تولید میوه    های بدون دانه (1

رشد میوه های بدون دانه - حفظ برگ    های گیاه (2

خم شدن ساقه به سمت نور - تحریک ریشه    زایی در کال (3

حفظ آب در گیاه - افزایش رسیدگی میوه    ها (4

تالیفی پیمان رسولی
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چند مورد از موارد زیر نادرست است؟261

الف) ریزوم نوعی ساقه است که به موازات رشد افقی خود در زیر خاک، پایه های جدیدی در محل جوانه ها تولید می کند.

ب) ساقۀ تکمه مانندی که برگ های خوراکی به آن متصل است، در نرگس دیده می شود.

پ) تنها ریشه و ساقۀ گیاهی که پیاز تولید می کند را می توان در زیر خاک مشاهده کرد.

1 (2 هیچ کدام (1

3 (4 2 (3

تالیفی پدرام فرهادیان

چند مورد از عبارات داده شده در رابطه با خارجی ترین الیۀ   یاخته ای در استوانۀ   آوندی ریشۀ   نهان دانگان دو لپه ای درست است؟262

الف) در تماس با آوند های چوبی و آبکش قرار دارد.

ب) در مقایسه با یاخته های آندودرمی اندازۀ   کوچک تری دارد.

ج) در مجاورت یاخته هایی قرار دارد که فضای بین روپوست و بافت آوندی را پر می کند.

د) با پمپ کردن یون های معدنی به درون آوند های چوبی باعث ایجاد فشار ریشه ای می شود.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی پیمان رسولی

دربارۀ الگویی که ارنست مونش ارائه داد، چند مورد به درستی بیان شده است؟263

الف) با خروج مواد آلی از آوند آبکش، پتانسیل آب در یاختۀ آبکش افزایش می یابد.

ب) باربرداری آبکشی همواره در بخش های ذخیره ای گیاه اتفاق می افتد.

پ) فشار یاخته های آبکش با ورود ساکاروز افزایش یافته و از یاخته های کناری آب جذب می کنند.

ت) آب درون  یاختۀ آبکشی در پی خروج مواد آلی از یاختۀ آوندی به درون یاخته های جذب کنندۀ مواد آلی در محل مصرف وارد

می شود.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی حشمت اکبری برهانی

کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟264

"یکی از شرایط ............ گیاه است."

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

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

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

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

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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در یک یاختۀ   گیاهی نزدیک ترین بخش دیوارۀ   یاخته ای به پروتوپالست همانند قدیمی ترین بخش دیوارۀ   یاخته ای ............ اما265

برخالف آن ............

ممکن است در تماس با غشاء یاخته ای قرار داشته باشد - واجد ترکیبات پلی ساکاریدی است. (1

از ورود عوامل بیماری زا به گیاه جلوگیری می کند - توسط پروتوپالست ساخته می شوند. (2

در استحکام بخشیدن به یاخته  نقش دارد - از بیش از یک الیه تشکیل شده است. (3

بین دو یاختۀ   مجاور مشترک است - واجد رشته های سلولزی است. (4

تالیفی پیمان رسولی

کدام عبارت در مورد هر نوع تکثیر گیاهان با استفاده از بخش های رویشی درست است؟266

قطعۀ موردنظر اگرچه بخش هوایی گیاه است، اما در مجاورت ریزاندامگان خاک قرار می گیرد. (1

گیاه پایه سازوکارهای مقابله با بیماری ها و سازگاری در برابر خشکی و شوری برای مناطق کم آب را دارد. (2

قطعۀ گیاهی به کار گرفته شده می تواند از محل هایی با یاخته های هسته درشت برخوردار باشد. (3

هر محصول ایجادشده از قطعۀ مورد تکثیر، در خارجی ترین بخش، یاخته های روپوستی لیپیدساز برای محافظت از گیاه (4

دارد.

تالیفی پیمان رسولی

کدام عبارت، دربارۀ ریشۀ یک گیاه علفی دولپه ای صادق نیست؟267

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

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

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

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

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

در ارتباط با هورمونی که فعالیت ضد جیبرلین در جوانه زنی دانه دارد می توان گفت ............268

افزایش آن در یاخته های نگهبان روزنه، ابتدا باعث کاهش فشار اسمزی یاخته می شود. (1

در گیاهان  فعالیت اکسیژنازی آنزیم روبیسکو با این هورمون رابطه مستقیم دارد. (2

در پاسخ به افزایش نور باعث تبدیل سرالد رویشی به سرالد زایشی می شود. (3

در گوجه فرنگی تبدیل کلروپالست به کروموپالست را سرعت می بخشد. (4

C۳

تالیفی موسی بیات
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چند مورد از مطالب زیر، درست است؟269

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

نمی توان گفت در گیاهان ............ به علت ............ است.270

کاهش اندازۀ قطر تنۀ درخت در روزهای گرم - نیروی مکش حاصل از تعرق امکان پذیر (1

خروج بخار آب از سطح اندام های هوایی - حرکت آب به سمت پتانسیل باالتر (2

پیوستگی ستون آب در آوندهای چوبی - وجود نیروهای هم چسبی بین مولکول های آب (3

صرف انرژی در استوانۀ آوندی - انتقال فعال یون های معدنی به آوندهای چوبی (4

تالیفی پدرام فرهادیان

کدام عبارت دربارۀ ترکیبات آلی نیتروژن دار موجود در شیرۀ پروردۀ یک گیاه نهان دانه نادرست است؟271

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

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

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

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

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397

چند مورد جمله زیر را به درستی تکمیل می کند؟272

"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 میتوز، دورترین فاصله را با منفذ تخمک دارد.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی موسی بیات
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هر هورمون گیاهی    که ............ می شود، در ............ نیز دخالت دارد.273

مانع رشد جوانه های جانبی ساقه ها - خفتگی دانه ها (1

مانع رشد و جوانه زنی دانه ها - باز شدن روزنه های گیاه (2

باعث تسریع رسیدگی میوه ها - خمیدگی گیاهچه ها به سمت نور (3

به کمک آن، جذب آب و امالح برای قلمه ها ممکن - طویل شدن ساقۀ گیاه (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395

دربارۀ یاخته های موجود در سامانه های بافتی یک گیاه نهان دانه، کدام گزینه به درستی بیان شده است؟274

در همۀ یاخته های گیاهی بخشی از رناهای پیک مایع میان یاخته قطعًا در تولید پروتئین های دیواره دخالت دارند. (1

هر یاختۀ پارانشیمی در ساقه قطعًا به سامانۀ بافت زمینه ای تعلق دارد. (2

در یاخته های روپوست اندام های هوایی ژن های سازنده الیه ای لیپیدی الزم، برای جلوگیری از بخار آب و بیان می شوند. (3

در هر یاختۀ پالسمودسم دار آنزیمی در مایع میان یاخته وجود دارد که رایج ترین شکل انرژی در یاخته از پیش ماده های آن (4

است.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

ورود قارچ به درون اندام گیاه دانه دار، ...........275

قطعًا با عبور از فضای بین یاخته ها یا فضای آپوپالستی درون اندام گیاه گسترش می یابد. (1

ممکن است با عبور از غشای یاخته روپوست، نوعی اندام مکنده در انتهای رشته ی قارچی ایجاد کند. (2

ممکن است با عبور از پوستک و فرستادن رشته های ظریفی به درون ریشه، تبادل مواد را با ریشه انجام دهد. (3

می تواند نوعی هم زیستی برای سازش با محیط و جذب سریع آب و مواد مغذی از بخش های مختلف آن گیاه باشد. (4

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 

کدام گزینه جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟276

"هورمونی که از نظر تأثیر بر جوانه زنی دانه ها ............ جیبرلین ها عمل می کند، همانند هورمونی که ............ می تواند ............"

مخالف - از سوخت های فسیلی آزاد می شود - در شرایط نامساعد محیطی کاهش یابد. (1

مخالف - در از بین بردن گیاهان دولپه ای مضر مؤثرند - موجب مهار رشد جوانه های جانبی شود. (2

مشابه - موجب تأخیر در پیر شدن اندام های هوایی گیاه می شود - در کاهش رشد گیاه نقش داشته باشد. (3

مشابه - تحت تأثیر اکسین سبب مهار رشد جوانۀ جانبی می شود - در زمان رسیدن میوه ها کاهش یابد. (4

تالیفی پیمان رسولی
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چند مورد از موارد زیر عبارت زیر را به نادرست  ی تکمیل می کند؟277

"در گیاهان علفی تک لپه ای، هر یاخته ............ یاخته های ............"

الف) بافت پوششی برخالف - کالنشیمی، در استحکام اندام های هوایی گیاه نقش دارد.

ب) آوندی همانند - چوب پنبه، پروتوپالست خود را از دست داده است.

پ) تراکئید، برخالف - عناصر آوندی، روی دیواره های خود لیگنین را رسوب می دهد.

2 (2 3 (1

هیچ کدام (4 1 (3

تالیفی پدرام فرهادیان

کدام گزینه نادرست است؟278

در گیاه گونرا تغ�رات مقدار دما همانند میزان کربن   دی  اکسید از مهم  ترین عوامل محیطی مؤثر بر حرکات روزنه  های هوایی (1

است.

انباشت ساکارز همانند یون  های پتاسیم و کلر در یاخته  های نگهبان فشار اسمزی این یاخته  ها را افزایش می  دهد. (2

یاخته  های اطراف آوندهای ریشه می  توانند با مصرف گلوکز انرژی رایج زیستی تولید کنند. (3

یاخته  های معبر که در همۀ گیاهان یافت می  شوند فاقد نوار کاسپاری در اطراف خود هستند و انتقال مواد را با روش انتقال (4

فعال انجام می  دهند.

تالیفی سهند میرطاهری

کدام عبارت نادرست است؟279

در روش خوابانیدن بخش هایی از ساقه و برگ جوان که دارای جوانه است را با خاک می پوشانند. (1

هریک از جوانه های ایجادشده در سطح غدۀ سیب زمینی به یک گیاه تبدیل می شود. (2

در گیاهان دارای زمین ساقه، ریشه ها نسبت به ساقۀ تمایزیافته تا عمق بیشتری در خاک نفوذ می کنند. (3

در پیاز، ساقه در حدفاصل برگ ها و ریشه هایی مشاهده می شود که در خاک قرار دارند. (4

تالیفی پدرام فرهادیان

کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟280

" یکی از شرایط ............"

انجام تعرق در گیاه آوندی، وجود فشار ریشه ای است. (1

افزایش جذب فسفات از خاک توسط ریشۀ گیاه، همزیستی با رشته های قارچ است. (2

تولید اسید سالیسیلیک توسط یاختۀ گیاهی، تولید ترکیبات ضدویروس توسط آن است. (3

ایجاد الیۀ جداکنندۀ دمبرگ، کاهش هورمون عامل اصلی ریشه زایی قلمه ها است. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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کنه ای اسفنجی در برگ لوبیا، حین فتوسنتز در واکنش های ............281 در یک یاخته نرم آ

مستقل از نور، نوکلئوتید ناقل الکترون کاهش می یابد و قند ساخته می شود. (1

وابسته به نور، تولید اکسیژن در فاصله بین دو غشاء داخلی سبزدیسه اتفاق می افتد. (2

تثبیت کربن، همه آنزیم های درگیر درون میان یاخته تولید می شود. (3

تیالکوئیدی، زنجیرۀ انتقال الکترون فتوسیستم 1 به فتوسیستم 2 در تولید  نقش دارد. (4ATP

تالیفی حشمت اکبری برهانی

هورمونی که می تواند سبب ایجاد سرطان در سلول های آدمی بشود، ............282

سبب به تأخیر افتادن پیری در اندام های گیاهی می شود. (1

با قطع جوانه های رأسی مقدار آن در جوانه های جانبی افزایش می یابد. (2

برای درشت کردن   میوه ها و تشکیل میوه های بدون دانه استفاده می شود. (3

برای اولین بار در نوعی قارچ شناسایی شد. (4

تالیفی منصور کهندل

کدام عبارت دربارۀ گیاهان درست است؟283

در عناصر آوندی گل مغربی، دیوارۀ نخستین از میان  رفته و دیوارۀ دوم چوبی و ضخیم جایگزین شده است. (1

در ریشۀ گیاه موردمطالعۀ داروین هنگام بررسی نورگرایی، دستجات آوندی در مرکز قرار گرفته اند. (2

کنه ای ممکن است فعالیت کاتالیزورهای زیستی باعث افزایش سرعت واکنش شود. در برخی یاخته های سخت آ (3

در هرکدام که دارای سرالد نخستین باشند، باربرداری آبکشی با صرف انرژی زیستی صورت می گیرد. (4

اکبرپور تالیفی علیرضا 

کدام گزینه از نظر درستی یا نادرستی مخالف جملۀ زیر است؟284

"در همۀ گل    های کامل تعداد کیسه    های گرده به مراتب از تعداد میله    ها بیشتر است."

هر گل تک    جنسی قطعًا ناکامل است. (2 هر گل ناقص قطعًا تک    جنسی است. (1

گل دوجنسی هر دو حلقۀ زایشی را دارد. (4 هر گیاه کامل قطعًا دو    جنسی است. (3

تالیفی پیمان رسولی

در نهان دانگانی که تراکم دسته های آوند چوب و آبکش در نزدیکی روپوست آن ها بیشتر است ............285

غالف آوندی توانایی تبدیل مواد معدنی به مواد آلی را دارد. (1

روزنه های آبی در حاشیۀ   برگ ها قرار دارد. (2

آوند آبکش در میان  یاخته های آوند چوب قرار گرفته است. (3

ممکن است رشد پسین در ریشه و ساقه اتفاق بیافتد. (4

تالیفی پیمان رسولی
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کنه ای اسفنجی، آنزیم های ............286 در همانندسازی دنای سبزدیسه یک یاخته نرم آ

بازکننده دو رشته از هم، قطعًا دارای ژنی بر روی مولکول دنای سبزدیسه است. (1

دخیل در تولید نوکلئوتیدهای سه فسفاته، توانایی تصحیح فعالیت خود را دارد. (2

دارای فعالیت نوکلئازی، برای هربار فعالیت خود، از یک پیش ماده یک فرآورده به وجود می آورد. (3

سازندۀ زنجیره های دختری در یک دوراهی همانندسازی در دو جهت متفاوت رشته های دنا حرکت می کنند. (4

تالیفی حشمت اکبری برهانی

نمی توان گفت که در ............ اندازۀ هر ............ معموًال از هر ............287

یاختۀ نگهبان روزنۀ گونرا - اندامک تبدیل پیرووات به استیل کوآنزیم A - اندامک دارای دو نوع زنجیرۀ انتقال الکترون، (1

کوچک تر است.

یاخته های ترشحی کالهک ریشۀ گل ادریسی - اندامک محل تجمع آلومینیوم - اندامکی که آنزیم غیر پروتئینی از آن خارج (2

می شود، بزرگ تر است.

کاسیا - اندامک تجزیه کنندۀ آب در حضور نور - اندامک محتوی مواد الزم برای تولید دیوارۀ یاخته ای و پارانشیم نرده ای آ (3

ایجاد صفحۀ سلولی بزرگ تر است.

کال گیاهی در محیط سترون - هستۀ موجود در یاخته ها - اندامکی که هیدرات های کربن و آنتوسیانین در آن ذخیره (4

می شود کوچک تر است.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

چه تعداد از موارد زیر دربارۀ عامل اصلی انتقال شیرۀ خام صحیح است؟288

الف) علت این عامل، حرکت آب از محلی با پتانسیل بیشتر به محلی با پتانسیل کمتر است.

ب) این فرآیند بیشتر از روزنه  های موجود در برگ گیاه صورت می  گیرد.

ج) این فرآیند در برخی از روزهای سال می تواند باعث کاهش قطر یک درخت شود.

د) این فرآیند توسط یاخته  هایی که آرایش شعاعی رشته  های سلولزی دارند، قابل تنظیم است.

2 (2 1 (1

4 (4 3 (3

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا
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درسپایهمدرسه

دبیر

گزینه 4 1

مگس میوه نوعی جانور بی مهره است که در آن مولکولی کشف  شده که می تواند به صدها شکل مختلف درآید و آنتی ژن های

مختلفی را شناسایی کند. توجه کنید که در موهای حسی روی پای این جانور گیرندۀ شیمیایی تشخیص مزه وجود دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

1) اسکلت بیرونی در این جانور عالوه بر کمک به حرکت، نقش حفاظتی دارد.

2) طناب عصبی شکمی (نه پشتی) در حشراتی نظیر مگس در طول بدن جانور کشیده شده است.

3) برای تع�ن سرعت و ترکیب شيرۀ پرورده می  توان از شته (نه مگس) استفاده کرد.

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 2 2

بررسی سایر موارد:

کنه یا کالنشیم! الف: چسب آ

ب: یاخته های موجود در آوند آبکش!

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

گزینه 2 3

الف) دقت کنید که تجمع اکسین در یک طرف ساقه، باعث بیشتر شدن رشد طولی یاخته ها در همان سمت می شود.

ب) دانشمندان با بررسی پدیدۀ نورگرایی توانستند اکسین را به عنوان اولین تنظیم کنندۀ رشد کشف کنند.

پ) در نور همه  جانبه نیز اکسین در نوک دانه رست تولید می شود، اما چون در همه جای دانه رست به طور یکنواخت پراکنده

می شود، همۀ یاخته های آن به یک اندازه رشد می کنند و درنتیجه دانه رست به یک طرف خم نمی شود.

ت) انواعی از تنظیم کننده های رشد در گیاه تولید می شوند. اکسین ها، سیتوکنین ها، جیبرلین ها، اتیلن و آبسیزیک اسید، پنج

تنظیم کنندۀ رشد هستند.

تالیفی پدرام فرهادیان

MrKonkoriزیست گیاهی پایهپایه

آقای کنکور
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گزینه 3 4

عبارت    های (الف)، (ب) و (د) درست    اند.

بررسی همۀ عبارت    ها:

الف) بر اساس شکل کتاب درسی میوۀ درخت هلو نوعی میوۀ حقیقی است و از رشد تخمدان ایجاد شده و تخمدان بخش

خوراکی این میوه محسوب می    شود.

ب) بر اساس کتاب درسی در فلفل دلمه ای فضای برچه توسط دیواره    های نافذ تفکیک شده و برچه    ها به یکدیگر راه دارند.

ج) توجه کنید که در پرتقال فضای برچه    ها به طور کامل تفکیک شده است.

د) بر اساس کتاب درسی در خیار همانند فلفل دلمه    ای مرز برچه    ها قابل تشخیص است.

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 4 5

گل ادریسی دارای گلبرگ هایی (حلقه دوم) است که در pH مختلف تغ�ر رنگ می دهد ولی بلوط فاقد گلبرگ است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: سیب زمینی دارای تولیدمثل رویشی می باشد.

گزینۀ2: گیاه بلوط از طریق باد گرده افشانی می کند و مقادیر فراوانی گرده تولید می نماید.

گزینۀ3: گیاه زنبق و خزه می توانند به روش غیرجنسی تکثیر شوند به طور کلی توجه داشته باشدی که همه گیاهان در شرایط

آزمایشگاهی به روش کشت بافت می توانند تولید مثل غیرجنسی داشته باشند.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

گزینه 1 6

بزرگ ترین یاختۀ کیسۀ رویان گیاه گندم، یاختۀ دو هسته ای است. یاختۀ دو هسته ای همان طور که از اسمش مشخص است، دو تا

هستۀ هاپلوئید دارد! تمامی هشت هستۀ موجود در کیسۀ رویانی و یاخته های رویشی و زایشی از نوع هاپلوئید هستند. در اثر

رشد یاخته های رویشی، لولۀ گرده ایجاد می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

2) در صورت لقاح اسپرم و یاختۀ تخم زا، یاختۀ تخم اصلی ایجاد می شود در حالی که در صورت لقاح بین اسپرم و یاختۀ دو

هسته ای، یاختۀ تخم ضمیمه ای ایجاد می شود.

3) در اثر میوز یکی از یاخته های بافت خورش چهار یاختۀ هاپلوئیدی ایجاد می شود. سه تا از این یاخته ها از بین می روند و تنها

یک یاختۀ هاپلوئیدی باقی مانده با انجام تقسیمات میتوزی متوالی (سه بار) هشت هسته و هفت سلول را ایجاد می کند که

بزرگ ترین یاختۀ ایجادشده در اثر این تقسیم دو کیسۀ رویانی یاختۀ دو هسته ای است.

4) اسپرم ها حاصل تمایز اسپرماتیدها هستند و همانند یاخته های دو هسته ای توانایی انجام لقاح را دارند.

تالیفی پیمان رسولی

یار نمره آموزشی Nomreyar.com | وبسایت



گزینه 1 7

باتوجه به تصویر زیر، منظور از آوند الن دار، آوند چوبی از نوع نایدیس (تراکئید) است و می دانیم که یاخته های آوند چوبی زنده

نیستند و پروتوپالست (سیتوپالسم و غشای یاخته) را از دست داده اند.

بررسی سایر گزینه ها :

گزینۀ 2: نادرست. صفحات آبکشی مربوط به آوندها آبکشی است نه نایدیس!

گزینۀ 3: نادرست. شیرۀ پرورده، درون آوند آبکشی جریان دارد نه آوند چوبی.

گزینۀ 4: نادرست. باتوجه به تصویر زیر مشخص است که رسوب چوب (لیگنین) در دیوارۀ پسین آوندهای چوبی یکنواخت نیست و

باعث ایجاد طرح های مختلفی شده است:

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 2 8

ظهور دانه ُرست اولین عالمت رویش دانه در گیاهان نهان دانه است. یاخته های سرالدی در این بخش به هم فشرده هستند و

انجام تقسیمات در آن ها باعث ایجاد سامانۀ بافتی می شوند. سامانۀ بافت آوندی ترابری مواد در گیاهان را بر عهده دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

1 و 3) هورمون آبسیزیک  اسید نقش مخالف را در رویش دانه دارد و موجب مهار رشد دانه می گردد. این هورمون همانند اتیلین و

اکسین مانع رشد جوانه های جانبی می شود. هورمون جیبرلین در تحریک تولید و ترشح آنزیم های گوارشی الیۀ گلوتن دار مؤثر

است و موجب رشد طولی ساقه و نمو میوه می شود.

4) دانه ُرست گیاه کوچکی است که در اثر رشد و نمو رویان از دانه خارج می گردد.

تالیفی پیمان رسولی
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گزینه 2 9

زنبور عسل جانوری است که گرده افشانی گل    های با شهدی با میزان قند باال و دارای عالئم قابل تشخیص در نور فرابنفش را انجام

می    دهد. در این جانور دریچه    های منافذ در هنگام انقباض بسته هستند.

بررسی سایر گزینه    ها:

1) زنبور از فرومون برای هشدار خطر حضور شکارچی به دیگران استفاده می    کند.

3) در حشرات اوریک اسید به همراه مواد گوارش نیافته، از طریق مخرج دفع می    شود.

4) اندازه بدن حشراتی نظیر زنبور عسل همانند ملخ نمی    تواند از حد خاصی بیشتر شود.

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 3 10

گزینۀ "1": دیوارۀ نخستین می تواند یک الیه ای و یا چندالیه ای باشد.

گزینۀ "2": دیوارۀ پسین تنها در برخی یاخته ها وجود دارد.

گزینۀ "3": در یاخته های گیاهی در دیوار بین دو یاخته، الیه یا الیه هایی به نام دیوارۀ نخستین وجود دارند که در این دیواره

رشته های سلولز در زمینه ای از پروتئین و انواعی از پلی ساکاریدهای غیر رشته ای قرار می گیرند.

گزینۀ "4": تیغۀ میانی از ترکیبات پکتینی ساخته شده است و فاقد پروتئین است.

تالیفی پدرام فرهادیان

گزینه 2 11

بافت کالنشیم دارای یاخته  هایی با دیوارۀ نخستین ضخیم و غیرچوبی است.

تالیفی سهند میرطاهری

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

یاختۀ رویشی در طول خامه رشد می کند و لولۀ گرده را ایجاد می  کند و یاختۀ زایشی با تقسیم میتوز در لولۀ گرده گامت نر را تولید

می کند. هر دوی این  یاخته ها توسط دو دیواره احاطه شده اند.

بررسی سایر گزینه ها:

2) در اثر تقسیم میتوز دانۀ گردۀ نارس یاخته های رویشی و زایشی ایجاد می شوند.

3) یاخته های رویشی و زایشی هر دو هاپلوئیدند و یک مجموعۀ کروموزومی دارند.

4) در مراحل تشکیل کیسۀ رویانی یاختۀ هاپلوئیدی باقی مانده از میوز بافت خورش 3 بار تقسیم میتوز انجام می دهد و 7 یاخته و

8 هسته را ایجاد می کند. تمامی یاخته های ایجاد شده و یاخته های رویشی و زایشی هاپلوئید هستند.

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 4 14

یاخته  های زندۀ استحکامی از بافت کالنشیمی هستند اما یاخته های فیبر درنتیجۀ لیگنینی شدن می  میرند.

تالیفی پدرام فرهادیان

گزینه 1 15

یادآوری 1:

پروتئین هایی که قبل از رسیدن به هدفشان، باید از دستگاه گلژی بگذرند عبارتند از:

1- پروتئین های غشایی (مانند کانال - پمپ -  پروتئین تسهیل کننده عبور آب - آنزیم های غشایی - پروتئین  مربوط به گروه خونی

 و...)

2- پروتئین های ترشحی (مانند هورمون های پروتئینی، آنزیم های برون یاخته ای، پروتئین های ترشحات مخاطی و...)

3- پروتئین های کریچه یا همان واکوئل (مانند گلوتن در الیه خارجی آندوسپرم گندم و جو و...)

4- پروتئین های کافنده تن (آنزیم های گوارش درون یاخته ای مانند پروتئازها، لیپازها و...)

یادآوری 2:

پروتئین های زیر، بدون دخالت وزیکول انتقالی و بدون عبور از دستگاه گلژی، به محل نهایی خود می رسند:

1- پروتئین های هسته (هلیکاز / دنابسپاراز / رنابسپارازهای 1 و 2 و 3 / عوامل رونویسی و...)

2- برخی پلی پپتیدهای میتوکندری (چرخه کربس درون میتوکندری روی می دهد)

3- برخی پلی پپتید های کلروپالست (چرخه کالوین درون کلروپالست روی می دهد)

تذکر: در مورد عبارت (د) دقت کنید که آندودرم در سطح کتاب درسی برای ریشه گیاه تعریف می شود نه ساقه، درصورتی که

ریزوم، ساقۀ زیرزمینی (زمین ساقه) است!

D

Rh

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 1 16

گزینۀ (2): ممکن است چنین گلی حلقه های دیگری را نداشته باشد.

گزینۀ (3): حشرات هم طناب عصبی شکمی دارند، هم مغزی متشکل از گره های عصبی.

گزینۀ (4): برخی از گل ها دارای عالئمی هستند که در نور فرابنفش دیده می شود.

تالیفی پدرام فرهادیان
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گزینه 2 17

هر هورمون گیاهی که به دنبال آسیب دیدن گیاه ترشح می    شود و موجب افزایش سرعت رسیدگی میوه می    گردد، همان اتیلن

است و برخالف اکسین با ایجاد الیۀ جداکننده سبب ریزش برگ می شود.

بررسی سایر گزینه    ها:

1) اتیلن و اکسین هر دو در چیرگی رأسی مؤثر است.

3) اکسین در نورگرایی مؤثر است.

4) اکسین در فن کشت بافت نقش دارد.

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 2 18

نوعی ترکیب شیمیایی که در تعدادی از گونه    های گیاهی ساخته می    شود و سبب مرگ گیاه خواران می    گردد، ترکیبات سیانید    دار نام

دارد.

عبارت    های (الف) و (د) درست    اند.

الف) ترکیبات سیانیددار واکنش مربوط به انتقال الکترون به اکسیژن مولکولی را مهار می    کنند.

ب) نمی    توان گفت همۀ ترکیبات آلکالوئیدی سبب توقف تنفس یاخته    ای می    شوند.

ج) توجه کنید که ترکیبات آلکالوئیدی روی یاخته های خود گیاه اثر نمی    گذارند.

د) ترکیبات سیانیددار درون گیاه غیرفعال هستند و برای خود گیاه سمیتی ندارند.

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 2 19

موارد ب و ج به درستی بیان شده است.

بررسی موارد:

الف) نادرست. در تثبیت نیتروژن  تولید می شود!

ب) درست

ج) درست. گیاهان قادر هستند نیترات جذب کنند ولی پس از جذب آن را به آمونیاک تبدیل می کنند.

د) نادرست. ریزوبیوم ها تثبیت کنندۀ نیتروژن هستند، نه نیترات ساز!

N H۴
+

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 1 20

فقط مورد "الف" نادرست است، زیرا بارگیری آبکشی به کمک ATPی تولیدشده در یاخته های همراه صورت می  گیرد.

تالیفی پدرام فرهادیان
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گزینه 1 21

 یاخته های کناری با تولید HCl و اثر بر پپسینوژن، یاخته های اصلی غدۀ معده با ترشح آنزیم پپسینوژن در شکسته شدن پپتیدهای

کوچک مواد غذایی نقش     دارند، اما یاخته های پوششی سطحی در این فرآیند نقشی ایفا نمی کنند.   

بررسی سایر گزینه  ها:

2) پروتئین گلوتن یکی از پروتئین های ذخیره شده در کریچۀ بذر گندم و جو است که هنگام رویش بذر برای رشد و نمو رویان به

مصرف می رسد. گلوتن ارزش غذایی     دارد؛ اما بعضی افراد با خوردن فرآورده های گلوتن دار، دچار اختالالت رشدی و مشکالت جدی

در سالمت می شوند. در بیماری سلیاک بر اثر پروتئین گلوتن یاخته های رودۀ باریک تخریب می شوند و ریزپرزها و حتی پرزها از

بین می روند.

3) در حرکات کرمی، ورود غذا لولۀ گوارش را گشاد و یاخته های عصبی دیوارۀ لولۀ گوارش را تحریک می کند. یاخته های عصبی،

ماهیچۀ دیوارۀ لولۀ گوارش را به انقباض وادار می کنند. به طورمعمول پیام عصبی از دارینه به سمت جسم یاخته ای ارسال     می شود.     

درواقع دارینه رشته ای است که پیام ها را دریافت و به جسم یاخته ای عصبی وارد می کند. آسه رشته ای است که پیام عصبی را از

جسم یاخته ای تا انتهای خود که پایانۀ آکسون نام     دارد، هدایت می کند.

4) ورود مواد غذایی از دهان به معده بلع نام     دارد.      تنظیم بلع در انسان به وسیلۀ بصل النخاع انجام     می شود.      بصل النخاع مرکز

انعکاس های عطسه و سرفه است؛ پس آسیب به بصل النخاع می  تواند موجب اختالل در بلع شود.

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 1 22

بخش زیادی از آب جذب  شده، از برگ گیاه به هوا تبخیر می  شود.

بررسی سایر گزینه  ها:

2) تعرق، سازوکار الزم را برای جابه  جایی آب و موادمعدنی به برگ فراهم می  کند.

3) در هر دوی این مسیرها آب به عنوان انتقال  دهندۀ مواد نقش اساسی دارد.

4) پتانسیل آب عامل اصلی در حرکت آن است.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

گزینه 2 23

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.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398
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گزینه 1 24

کاسیا قرار می گیرند. این جانوران همانند سخت پوستان لقاح داخلی دارند حشرات و پستانداران کوچک موردحملۀ مورچۀ درخت آ

و انجام این نوع لقاح نیازمند دستگاه های تولیدمثلی با اندام های تخصص یافته برای تولیدمثل است.

بررسی سایر گزینه ها:

2) حلزون ها و حشرات برخالف پستانداران اسکلت بیرونی دارند.

3) این عبارت در رابطه با مهره داران صدق نمی کند.

4) تنها مهره داران دفاع اختصاصی دارند و می توانند عوامل بیگانه را به صورت اختصاصی شناسایی کنند.

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 2 25

در نهان دانگان تک لپه ای انتقال مواد غذایی از آندوسپرم به رویان در حال رشد توسط لپه ها انجام می شود. در ساقۀ گیاهان

تک لپه ای دسته های آوندی به صورت پراکنده هستند اما در گیاهان دولپه ای دسته های آوندی ساقه به صورت منظم و روی یک

حلقه قرار گرفته اند.

بررسی سایر گزینه ها:

1) در دانۀ بالغ گیاهان تک لپه ای بخش اعظم حجم دانه توسط آندوسپرم اشغال شده است.

3) در گیاهان تک لپه ای (نخود، ذرت و ...) لپه در زیر خاک باقی می ماند؛ پس توانایی انجام فتوسنتز را ندارد.

4) مغز ریشه  نوعی بافت پارانشیمی است که در گیاهان تک لپه ای وجود دارد. یاخته های بافت پارانشیمی دیوارۀ نخستین نازک

دارند.

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 2 26

هر پنج مورد نادرست هستند.

بررسی موارد:

الف) نادرست. اوگلنا آغازی تک یاخته و دارای کلروپالست و آنزیم روبیسکو است ولی اگر نور نباشد، سبزدیسه هایش را از دست

می دهد و با تغذیه از مواد آلی، ترکیبات موردنیاز خود را به دست می آورد.

ب) نادرست. باکتری های شیمیوسنتزکننده، "از قدیمی ترین"   جانداران کره زمین هستند و نمی توان با قاطعیت گفت که این

جانداران، قدیمی ترین یاخته های کره زمین هستند.

ج) نادرست. تمام باکتری های نیترات ساز، شیمیوسنتزکننده هستند ولی از باکتری های تثبیت کننده نیتروژن، سیانوباکتری ها،

فتوسنتزکننده اند ولی ریزوبیوم ها نه شیمیوسنتز می کنند و نه فتوسنتز!

د) نادرست. در کل کره زمین، بخش عمده فتوسنتز را جاندارانی انجام می دهند که گیاه نیستند و در خشکی زندگی نمی کنند؛ اما

نمی توان گفت در هر محیط این گونه است. مثًال در محیط های خشکی، ممکن است بیشتر فتوسنتز را گیاهان انجام دهند.

هـ) نادرست. منظور از جاندار همزیست گونرا، سیانوباکتری ها هستند که همانند گیاهان دارای سبزینه نوع  دارای توان تجزیه

آب در حضور نور (اکسیژن زا) هستند ولی باکتریوکلروفیل ندارند. (باکتریوکلروفیل مخصوص باکتری های گوگردی سبز و ارغوانی

است)

a

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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گزینه 4 27

"الف"،"ب" و "پ": بعضی از یاخته های بالغ ازجمله یاخته های آوند چوبی بالغ مرده اند و اجزای یاخته ای خود را از دست داده اند؛

پس نمی توان گفت در هر یاختۀ گیاهی بالغ، کریچه، پروتوپالست و کلروپالست وجود دارد.

"ت": تیغۀ میانی توسط دو یاخته ساخته نمی شود، بلکه یاختۀ در حال تقسیم تیغۀ میانی را می سازد و درنهایت دو یاخته ایجاد

می گردد.

تالیفی پدرام فرهادیان

گزینه 4 28

همۀ عبارت    ها درست    اند. هر هورمون گیاهی که توانایی تولید آنزیم تجزیه کننده را دارد شامل جیبرلین، اتیلن و سالیسیلیک اسید

است که در این بین اتیلن و سالیسیلیک اسید نوعی بازدارندۀ رشد محسوب می    شوند؛ پس منظور صورت سؤال جیبرلین است.

هورمون جیبرلین سبب تولید آنزیم    های گوارشی از الیه گلوتن    دار آندوسپرم می    شود و تولید میوه    های درشت و بدون دانه را سبب

می    شود.

این هورمون رشد طولی یاخته    های پارانشیمی را تحریک می    کند و عالوه بر قارچ جیبرال می تواند در رویان دانه غالت تولید شود.

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 2 29

گلوتن پروتئین ذخیره ای در کریچه است که در بذر گندم و جو ذخیره می شود.

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

گزینه 4 30

الف) در نورگرایی رشد اندام های گیاه، جهت دار و در پاسخ به نور یک جانبه است (نه لزومًا به سمت آن)؛ بنابراین اندام های گیاهی

می توانند یا در جهت و یا در خالف جهت نور رشد  کنند.

ب) اگر در محیط نور هم نباشد، دانه رست به هیچ سمتی خم نمی شود.

پ) جابه جایی اکسین در طول ساقه، چه در نور یک جانبه و چه در نور همه  جانبه انجام می شود؛ زیرا همواره اکسینی که در نوک

ساقه ساخته می شود به قسمت هایی پا�ن تر می رود و با اثر بر آن ها مانع رشد جوانه های جانبی می شود. (چیرگی رأسی)

ت) دقت کنید که اکسین بر یاخته های موجود در نزدیک به نوک ساقه (نه نوک ساقه) اثر می  گذارد و باعث افزایش رشد طولی

آن ها می شود.

تالیفی پدرام فرهادیان

گزینه 2 31

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
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گزینه 2 32

نشادیسۀ موجود در سیب  زمینی رنگ ندارد. ذخیرۀ نشاسته، هنگام رویش جوانه  های سیب  زمینی، برای رشد جوانه  ها و تشکیل

پایه  های جدید از گیاه سیب  زمینی مصرف می شود . (برعکس متن گزینه)

بررسی سایر گزینه  ها:

1) در دیسه  های بخش خوراکی سیب  زمینی به مقدار فراوانی نشاسته وجود دارد که به همین علت به آن نشادیسه می  گویند.

3) ترکیبات رنگی موجود در کریچه و رنگ  دیسه پاداکسنده هستند و می  توانند در بهبود عملکرد مغز و اندام  های دیگر مؤثر باشند.

4) بعضی دیسه  ها رنگیزه ندارند مثل نشادیسه ولی رنگ  دیسۀ موجود در ریشۀ هویج دارای کاروتن است.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

گزینه 2 33

موارد (الف) و (د) صحیح هستند.

بررسی همۀ گزینه  ها:

الف) ترکیب شیمیایی دیواره در یاخته  های متفاوت، متناسب با کاری که انجام می  دهند و حتی در طول عمر یک یاخته فرق

می  کند.

ب) پروتوپالست یاخته  های آوند چوبی قبل از مرگ ترکیبات لیگنین را به دیواره اضافه می  کند. پس از اضافه کردن، پروتوپالست

این یاخته  ها می  میرند و فعالیت ندارند.

ج) در کانی شدن دیواره، سیلیس تنها به یاخته  هایی که در سطح برگ قرار دارند، اضافه می  شود.

د) کوتینی  شدن و چوب  پنبه  ای شدن از تغ�رات دیگر دیواره در یاخته  های گیاهی هستند که در کاهش از دست دادن آب و

جلوگیری از ورود عوامل بیماری  زا به گیاه نقش دارند.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

گزینه 1 34

الیۀ درون  پوست (آندودرم) به دلیل داشتن نوار کاسپاری مانع از انتقال مواد در مسیر آپوپالستی و عرض غشایی می  شود. این الیه

استوانه  های نازک از یاخته  ها است که کامًال به هم چسبیده است.

بررسی سایر گزینه  ها:

2) الیۀ درون  پوست، درونی  ترین الیۀ پوست است که در سطح داخلی با الیۀ ریشه  زا در تماس است.

3) یاخته  های الیۀ درون  پوست در دیوارۀ جانبی خود نواری از جنس چوب  پنبه دارند.

4) به طورمعمول نوار کاسپاری موجود در یاخته  های درون  پوست مانع انتقال مواد در مسیر آپوپالستی و عرض غشائی می  شود؛ ولی

در بعضی گیاهان یاخته  های معبر وجود دارند که مواد از هر سه روش از این یاخته  های درون  پوست می  توانند عبور کنند.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



گزینه 4 35

تنظیم  کنندۀ رشدی که به  واسطۀ عامل چیرگی رأسی (هورمون اکسین) در جوانه  های جانبی تولید می  گردد، اتیلن است. اتیلن در

هنگام ریزش برگ باعث تحریک تولید آنزیم  های تجزیه  کنندۀ دیوارۀ سلولی می  شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: اتیلن از میوه  های رسیده تولید می  شود.

گزینۀ 2: اتیلن باعث رسیدگی میوه  های نارس می  شود.

گزینۀ 3: ایجاد ساقه از یاخته  های تمایزیافته توسط هورمون سیتوکینین انجام می  شود.

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 2 36

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 2 37

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
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گزینه 2 38

در فن کشت بافت، یاخته یا قطعه ای از بافت گیاهی در محیط کشت گذاشته می شود. این محیط دارای مواد موردنیاز برای رشد و

نمو گیاه است. یاخته و بافت در شرایط مناسب با تقسیم میتوز، توده ای از یاخته های هم شکل را به وجود می آورند که کال نامیده

می شود.

تالیفی پدرام فرهادیان

گزینه 4 39

یاختۀ   تخم زا، بزرگ ترین یاختۀ   مجاور منفذ تخمک است که توانایی تقسیم شدن ندارد اما با انجام لقاح یاخته ای با توانایی تقسیم و

سیتوکینز نابرابر به وجود می آورد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ   (1): دانۀ   گردۀ   نارس برخالف دانۀ   گردۀ   رسیده از نظر عدد کروموزومی با یاختۀ   سازندۀ   خود یکسان نیست. توجه کنید که

دانۀ   گردۀ   نارس نمی تواند از بساک خارج شود.

گزینۀ   (2): یاختۀ   ایجادکنندۀ   کیسۀ   رویانی حاصل از میوز بزرگ ترین یاختۀ   بافت خورش است. این یاخته می تواند (نه همواره)

توسط یاخته های دیپلوئیدی احاطه شود.

گزینۀ   (3): یاختۀ   دو هسته ای بزرگ ترین یاختۀ   موجود در کیسۀ   رویانی است. این یاخته اگرچه توانایی لقاح دارد اما نوعی یاختۀ  

جنسی محسوب نمی شود.

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 4 40

در یاخته های تمایز یافتۀ روپوست (که زنده هستند) رونویسی از ژن های دنای خطی با کمک آنزیم های رنابسپاراز اختصاصی و

عوامل رونویسی (غیرآنزیمی) انجام می گیرد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": مثًال در مورد یاخته های آوند چوبی صادق نیست.

گزينۀ "2": هر یاختۀ میتوکندری دار الزامًا فتوسنتزی نیست.

گزينۀ "3": در یاخته های نهاندانگان سانتریول وجود ندارد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 41

فقط مورد (ب) نادرست است. منظور از صورت سؤال آوندهای چوبی است.

بررسی موارد:

الف) عدسک در پیراپوست تنۀ درخت دیده می  شود نه آوندهای چوبی.

ب) آوندهای چوبی در حمل شیرۀ خام نقش اصلی را ایفا می  کنند.

ج) آوندها فاقد یاخته  های سرالدی هستند.

د) دیوارۀ آوندهای چوبی از جنس لیگنین است.

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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گزینه 3 42

گیاه تنباکو برای حفاظت در برابر نوزادان کرمی شکل حشرات از خود ترکیبات شیمیایی سمی آزاد می کند که شامل ترکیبات

آلکالوئیدی و نیکوتین دار است. هورمون اتیلن نوعی بازدارندۀ رشد است که توسط بافت های آسیب دیده ترشح می شود و در

چیرگی رأسی نیز نقش دارد.

بررسی سایر گزینه    ها:

1) عملکرد زنبورهای وحشی (حشرات با چشمان مرکب) منجر به افزایش ماندگاری گیاه می گردد درحالی که نوزاد کرمی شکل برخی

حشرات برگ این گیاه را می خورد و به آن آسیب می رساند.

2 و 4) گیاه تنباکو یک گیاه دولپه ای است. از دقت در ساختار برگ گیاه در تصویر کتاب درسی به این نکته پی می بریم. در ساقۀ

جوان نهان دانگان دولپه ای روپوست وجود دارد که دارای یاخته هایی با دیوارۀ نخستین نازک است اما در ساقۀ مسن گیاهان

دولپه ای روپوست از بین می رود و پیراپوست جایگزین می شود که دارای یاخته های چوب پنبه ای با دیوارۀ پسین ضخیم است. در

ریشۀ گیاهان نهان دانگان تک لپه ای دسته های آوندی به صورت منظم روی یک حلقه قرار دارند و در گیاهان دولپه ای این گونه

نیست.

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 3 43

هورمون های اتیلن و اکسین در چیرگی رأسی مؤثرند. در این بین اتیلن در اندام زایی در فن کشت بافت نقشی ندارد. توجه کنید که

هورمون اتیلن با ایجاد الیۀ   جداکننده باعث ریزش برگ می گردد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ   (1): هورمون های اکسین و جیبرلین در افزایش رشد طولی یاختۀ   گیاهی مؤثرند. در این بین جیبرلین نقشی در چیرگی رأسی

ندارد. توجه کنید که هورمون جیبرلین با تولید آنزیم های گوارشی موجب کاهش ذخایر آندوسپرم دانۀ   غالت می شود.

گزینۀ   (2): هورمون های اکسین و جیبرلین در تشکیل میوه های بدون دانه نقش دارند. در این بین اکسین در تحریک تولید آنزیم

تجزیه کننده مؤثر نیست. هورمون اکسین مانع از پر شاخ و برگ شدن گیاه می شود.

گزینۀ   (4): اتیلن، اکسین و آبسیزیک اسید مانع از رشد جوانه ها می شوند. در این بین اتیلن و آبسیزیک اسید در تحریک تقسیم

یاخته ای نقش ندارند. به غیر از اتیلن و آبسیزیک اسید هورمون سالسیلیک اسید نیز در دستۀ   بازدارنده های رشد قرار دارد.

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 2 44

صورت سؤال دربارۀ فرآیند تعریق است. تعریق در بعضی گیاهان علفی صورت می  گیرد.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) این عمل هنگامی رخ می  دهد که میزان پمپ یون  های معدنی از میزان تعرق بیشتر باشد، پس یاخته  های درون  پوست باعث

ایجاد این پدیده می  شوند.

3) تعریق توسط روزنه  های آبی که در انتها یا لبۀ برگ بعضی گیاهان علفی وجود دارد، صورت می  گیرد.

4) روزنه  های آبی موجود در انتها یا لبۀ برگ برخالف روزنه  های هوایی، همواره باز هستند.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا
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گزینه 2 45

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 4 46

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 1 47

در نهان دانگان سانتریول وجود ندارد. سانتریول استوانه هایی متشکل از 27 ریزلولۀ پروتئینی است. در یاخته های جانوری مثل اسپرم

که حاصل تمایز اسپرماتید است. همانندسازی سانتریول ها در مرحلۀ  چرخۀ سلولی انجام می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

2) داخلی ترین حلقۀ گل در گیاه آلبالو مادگی است و منظور از یاخته های دیپلوئیدی موجود در مادگی یاخته های بافت خورش

است. یکی از یاخته های بافت خورش با انجام تقسیم میوز، چهار یاختۀ هاپلوئیدی را ایجاد می کند.

3) سومین حلقۀ گل آلبالو پرچم است که بخش متورم انتهای آن بساک است. در بساک تعدادی کیسۀ گرده وجود دارد.

یاخته های دیپلوئیدی موجود در کیسۀ گرده با انجام تقسیم میوز چهار یاختۀ هاپلوئیدی را ایجاد می کند.

4) در اثر تقسیم میوز در اووسیت اولیه، گویچه های قطبی اول و اووسیت ثانویه ایجاد می شود. هر دوی این یاخته ها دو

کروماتیدی هستند.

G۲

تالیفی پیمان رسولی
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گزینه 1 48

هیچ  کدام از بخش  های انتقال  دهندۀ شیرۀ خام یا پرورده در مجاورت درون  پوست که درونی  ترین الیۀ پوست است، قرار نمی  گیرند.

بررسی سایر گزینه  ها:

2) یاخته  های اصلی آوند چوبی مرده و یاخته  های انتقال  دهندۀ شیرۀ پرورده، هستۀ خود را از دست داده  اند؛ پس انتقال این دو

شیره توسط یاخته  هایی بدون هسته صورت می  گیرد.

3) حرکت شیرۀ پرورده می  تواند در همۀ جهات صورت بگیرد ولی شیرۀ خام از ریشه به سوی سایر اندام  های گیاه حرکت می  کند.

4) حرکت شیرۀ پرورده نسبت به شیرۀ خام، کندتر و پیچیده  تر است، زیرا از طریق میان  یاختۀ یاخته  های آوند آبکش صورت

می  گیرد.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

گزینه 4 49

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 

گزینه 4 50

گزینۀ 1: هورمون مؤثر در رشد طولی ساقه جیبرلین و اکسین است که اکسین سبب توقف رشد جوانه های جانبی می شود.

گزینۀ 2: محرک تقسیم سلولی جیبرلین و سیتوکینین است که سیتوکینین محرک ساقه زایی در کشت بافت است.

گزینۀ 3: اکسین افزایندۀ تولید اتیلن در جوانۀ جانبی است و سبب تحریک تولید ریشه در قلمه می شود.

گزینۀ 4: نادرست. ریشه زایی در کشت بافت به حضور مقدار کمی سیتوکینین نیز نیازمند است.

تالیفی منصور کهندل

گزینه 3 51

موارد الف، ج و د درست است.

بررسی سایر موارد:

الف: بیشترین بخش تشکیل دهندۀ دیوارۀ نخستین، سلولز است ولی نمی توان گفت فقط از آن تشکیل شده است.

ب: دیوارۀ پسین مانع رشد یاخته می گردد.

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 
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گزینه 4 52

در دو انتهای رویان، سرالدهای نوک ساقه و ریشه تشکیل می گردد. این سرالدها از نوع نخستین هستند. مریستم های نخستین

ریشه در افزایش طول و تا حدودی عرض ریشه و ایجاد انشعابات جدید ریشه مؤثر است و در مریستم های نخستین ساقه عالوه بر

افزایش طول و تا حدودی عرضی ساقه موجب ایجاد انشعابات جدید ساقه نیز می شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

1) سیتوکنین ها تقسیم یاخته ای را تحریک می کنند و از پیر شدن اندام های هوایی جلوگیری می کند.

2) یاخته های سرالدهای نخستین فاصلۀ بین سلولی کم و هستۀ درشت مرکزی دارند.

3) یاخته های مریستمی در گیاهان همانند یاخته های بنیادی در مغز استخوان دائمًا تقسیم می شوند.

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 2 53

نمو به معنی تشکیل بخش های جدیدی است که قبًال در جاندار وجود نداشته اند. هم ایجاد شدن یاخته  های پادتن ساز از

لنفوسیت های B و هم رویش اولین گل در یک گیاه جزء نمو به حساب می آید.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) فرآیند رشد باعث بزرگ شدن غیرقابل برگشت یاخته ها     می شود.      این فرآیند درواقع باعث تقسیم شدن یاخته ها و افزایش

غیرقابل برگشت یاخته ها     می شود. تورژسانس باعث شادابی و طراوت یاخته های گیاهی     می شود.      دقت کنید که تورژسانس را

نمی توان رشد در نظر گرفت زیرا قابل برگشت است.

3) خم شدن ساقۀ گیاه به سمت نور در اثر اکسین در بخش رو به سایه پاسخ به محیط است اما ایجاد موهای سفید خرس قطبی

نوعی سازش به محیط است.

4) قرار گرفتن روزنه های خرزهره در فرورفتگی های غارمانند نوعی سازش با محیط اما تولید انواع بافت گیاهی از کال نمو به حساب

می آید.

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 3 54

با کاهش میزان نور (مثًال نزدیک شدن به شب) فعالیت فتوسیستم ۲ (آنزیم تجزیه آب) و پمپ پروتون کاهش می یابد و تراکم یون

هیدروژن (پروتون) درون تیالکوئید به طور طبیعی كم می شود پس تولید  و  هم کاهش می یابد.

از کتاب درسی یازدهم به خاطر داریم که در اکثر گیاهان طی شب (با کاهش نور) مقدار آبسیزیک اسید که باعث بسته شدن

روزنه های هوایی می شود افزایش می یابد.

ATPN ADP H

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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گزینه 2 55

جابجایی مواد در این گیاهان از طریق مسیر آپوپالستی نیز می تواند انجام شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه1: طی چرخۀ کربس این اتفاق می افتد.

گزینه3: یاخته های نگهبان روزنه می توانند فتوسنتز کنند.

گزینه4: طی قندکافت این اتفاق می افتد.

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 2 56

گلوتن ترکیبی پروتئینی و مادۀ ترشح شده پلی ساکاریدی است.

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

گزینه 4 57

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: هر دو فرآیند با مصرف انرژی زیستی انجام می شوند.

گزینه های2و3: باربرداری آبکشی برخالف بارگیری آبکشی در نزدیکی محل مصرف انجام می   شود و بارگیری آبکشی برخالف باربرداری

آبکشی مقدار قند موجود در آوند های آبکشی را افزایش می دهد.

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 
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گزینه 1 58

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 

گزینه 2 59

دیوارۀ پسین که در سمت خارج غشای یاخته ای تشکیل می شود، نسبت به تیغۀ میانی به پروتوپالست نزدیک تر است.

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 
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گزینه 2 60

کنه ای فتوسنزکننده هستند. کنه ای نرده ای هر دو نوعی از یاخته های نرم آ کنه ای اسفنجی و یاخته های نرم آ یاخته های نرم آ

کنه، دیوارۀ سلولی نخستین نازک و چوبی نشده دارند. یاخته های بافت نرم آ

بررسی سایر گزینه ها:

کنه ای اسفنجی به هم فشرده اند و فضای بین  یاخته ای اندکی دارند. کنه ای نرده ای برخالف یاخته های نرم آ گزینۀ ۱: یاخته های نرم آ

گزینۀ ۳: یاخته های نرده ای بعد از روپوست رویی قرار دارند و به هم فشرده اند.

گزینۀ ۴: بیان آنزیم های پوستک ساز در یاخته های روپوستی در بخش های ساقه و اندام های هوایی انجام می شود. یاخته های

اسفنجی و یاخته های نرده ای، هرچند ژن آنزیم های پوستک ساز را دارند، ولی آن را بیان نمی کنند.

تالیفی کیوان نصیرزاده

گزینه 3 61

فقط مورد ج نادرست است.

بررسى موارد:

الف و ب) سلول های ميانبرگ، زنده بوده و داراى ديوارۀ نخستين نازكى هستند. ازآنجاکه سلول هایی كه در تماس مستقيم با

آوندهاى برگ نيستند، الزم است تا مواد غذايى را به طور مستقیم دريافت كنند، مى توان نقش ياخته هاى ميانبرگ را انتقال مواد

دانست. به اين منظور نفوذپذيرى به آب و داشتن الن در ديواره الزامى است.

ج) یاختۀ میانبرگ فقط در پهنک وجود دارد و در دمبرگ دیده نمی شود.

کنه از سامانۀ زمینه ای است و این سامانه فضای بین روپوست و بافت آوندی را پر می کند. د) یاخته های نرم آ

تالیفی حمید راهواره

گزینه 2 62

بر اساس کتاب درسی در ذرت آندوسپرم نقش ذخیرۀ غذایی را بر عهده دارد و بزرگ ترین بخش دانه در لوبیا لپه    ها هستند.

بررسی سایر گزینه    ها:

1) بر اساس کتاب درسی ضخامت پوستۀ دانۀ ذرت در مجاورت برگ رویانی کمتر از سایر بخش ها است؛ اما توجه کنید که لوبیا

لپه های فتوسنتزکننده دارد.

3) بزرگ ترین بخش دانه در ذرت تریپلوئید است اما همان طورکه می    دانید لوبیا در دستۀ گیاهان تیرۀ پروانه واران قرار دارد و در

گرهک    های ریشۀ آن ها ریزوبیوم می    تواند زندگی کند.

4) باتوجه به شکل کتاب درسی، ریشه و ساقه در ذرت بدون خمیدگی از محل    های متفاوتی از دانه خارج می    شود، اما بزرگ ترین

بخش دانه در لوبیا لپه است که دیپلوئید است.

تالیفی پیمان رسولی
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گزینه 2 63

عبارت های "ب" و "د" درست اند. بررسی همۀ   عبارت ها:

الف) کودهای شیمیایی شامل عناصر معدنی است و به علت ناپایداری در خاک ممکن است توسط بارش ها شسته شده و به آب

وارد شود.

توجه کنید معایب کودهای زیستی کمتر از سایر کودها است.

ب) کودهای آلی به آهستگی مواد معدنی را به خاک اضافه می کنند و شامل بقایای در حال تجزیۀ   جانداران اند؛ پس جزئی از

گیاخاک محسوب می شوند. توجه کنید که استفاده از کودهای زیستی کم هزینه تر از سایر کودها است اما کودهای زیستی جزء

گیاخاک محسوب نمی شوند.

ج) کودهای آلی شامل بقایای در حال تجزیۀ   گیاهان اند و در صورت استفادۀ   زیاد به گیاه آسیب کمتری می زنند (نه اینکه آسیب

نرسانند). کودهای شیمیایی نیز مواد مغذی خاک را سریعًا جبران می کنند و قابلیت آسیب رساندن به گیاه را دارند.

د) در ساختار کودهای زیستی باکتری قابل مشاهده است. این کودها معموًال همراه با کودهای شیمیایی به خاک اضافه می شوند.

توجه کنید که کودهای آلی به نیازهای جانداران شباهت زیادی دارند و مستقًال به خاک افزوده می شوند.

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 1 64

طبق شکل کتاب درسی بین دو یاختۀ گیاهی مجاور هم حداقل یک و حداکثر پنج بخش از دیواره تشکیل می  شود.

تالیفی سهند میرطاهری

گزینه 4 65

آنتوسیانین در کریچه و لیکوپن در رنگ دیسه ذخیره می شود.

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 
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گزینه 3 66

ورود یون های پتاسیم و کلر درنهایت باعث بازشدن روزنه هوایی، ورود کربن دی اکسید به گیاه و جلوگیری از تنفس نوری (عملکرد

اكسیژنازی روبسیکو) می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: نادرست. گیاهان  و  که در شرایط مساعد تنفس نوری زندگی می کنند، توانسته اند با سازوکارهایی تنفس

نوری را در خود کاهش دهند (نه اینکه کامًال قطع کنند).

گزینۀ ۲: نادرست. گرما و نور شدید با تحریک بسته شدن روزنۀ هوایی و کاهش ورود کربن دی اکسید، از عوامل اصلی مستعدکنندۀ

تنفس نوری هستند.

گزینۀ ۴: نادرست. هنگام تنفس نوری، تولید ریبولوز بیس فسفات در انتهای چرخۀ کالوین کاهش می یابد ولی چون مقدار کربن

دی اکسید کم است توسط روبسیکو با آن ترکیب نمی شود نه اینکه میل ترکیبی با کربن دی اکسید در آن تغ�ر کرده باشد.

CAMC  ۴

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 2 67

در روش سیمپالستی، منافذ پالسمودسم آن قدر بزرگ است که پروتئین ها ، نوکلئیک اسیدها و حتی ویروس های گیاهی از آن عبور

می کنند. در ریشه این مسیر وجود دارد و بنابراین ویروس می تواند عرض ریشه را طی کرده خود را وارد استوانه آوندی و وارد

سامانۀ آوندی نماید. به یاد داشته باشیم ویروس فقط عرض ریشه را طی می کند تا به آوند چوبی برسد و آوند چوبی پالسمودسم

ندارد.

بررسی سایر گزینه ها:

1) عناصری همچون نیتروژن و فسفر که نقش مهمی در ساختار پروتئین ها و مولکول های وراثتی دارند ، بیش تر از خاک جذب

می شوند، اما اساس این دو مادۀ آلی کربن است که بیشتر به صورت گاز و از طریق روزنه ها به گیاهان می رسد.

3) در گیاه سویا هم در یاخته های ریشه و هم در گرهک های ریشه توسط ریزوبیوم ها نیتروژن جو تثبیت و به آمونیوم تبدیل

می گردد. در ریشه آوندهای چوب و آبکش به صورت مجزا قرار دارند و تشکیل دستۀ آوندی نمی دهند. دسته های آوندی از

مشخصه های ساقه در نهاندانگان است.

4) باکتری هم زیست با گیاه سویا، ریزوبیوم است که چون تولیدکننده نمی باشد، مواد آلی موردنیاز خود را از گیاه دریافت می کند.

ویژگی بیان شده در گزینه، مربوط به باکتری های شیمیوسنتزکننده است که می توانند مواد آلی موردنیاز خود را به این روش بسازند.

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 

گزینه 4 68

عبارت موردنظر صحیح است. دقت داشته باشید که آخرین آمینواسید انتهای کربوکسیل را تشکیل  می دهد که به هنگام تشکیل

پیوند پپتیدی گروه OH خود را از دست  می دهد. مورد "4" نادرست است، زیرا ریبوزومی "درون" شبکۀ آندوپالسمی دیده

نمی شود، بلکه صرفًا روی شبکۀ آندوپالسمی قرار دارند.

گزینۀ "1": طبق شکل کتاب درسی، این مورد صحیح است.

گزینۀ "2": پروتئین ذخیره ای بذر گندم و جو همان گلوتن است که در واکوئل ذخیره  می شود و مسیر هر پروتئین بر اساس توالی

آمینواسیدی تع�ن  می شود که همان ساختار اول است.

گزینۀ "3": طبق شکل کتاب درسی این مورد صحیح است.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا
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گزینه 1 69

طبق آزمایشات داروین و پسرش تنها درصورتی که نوک دانه ُرست در برابر نور یک جانبه قرار بگیرد امکان خم شدن آن وجود دارد.

بررسی سایر گزینه    ها:

2) دانشمندان بعد از داروین ترکیب شیمیایی که در نوک دانه ُرست تولید می شود را اکسین نامیدند اما همواره تجمع اکسین در

قسمت دور از نور (سایه) گیاه نیست و تنها درصورتی که نور یک جانبه به گیاه تابیده شود اکسین در سمت دور از نور ساقه تجمع

می یابد.

3) اکسین در چیرگی رأسی نقش دارد؛ اما دانشمندان پس از داروین با طراحی آزمایشاتی دریافتند که علت بروز پدیدۀ نورگرایی در

پاسخ به نور ماده ای است که باعث خم شدن دانه ُرست به سمت نور می شود که اکسین نام دارد.

4) اگر نور به صورت همه جانبه و یا تک جانبه به دانه ُرستی که نوک آن بریده شده است برخورد کند، چون اکسین دیگر تولید

نمی شود پس رشد گیاه در پاسخ به نور متوقف می شود.

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 3 70

برگ گیاهان دو لپه، شامل دمبرگ و پهنک است. در پهنک یاخته های آبکشی زنده اند ولی فاقد اندامک هستند پس دیسه و

درنتیجه توان انجام چرخۀ کالوین را ندارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: نادرست. درباره گیاهان آنگل (مانند سس و گل جالیز) که توان فتوسنتز ندارند، این گزینه صدق نمی کند.

گزینۀ ۲: نادرست. ناقلین الكترون در غشای تیالکوئیدی، الكترون را از فتوسیستم ۲ به فتوسیستم ۱ می رسانند.

گزینۀ ۴: نادرست. در گیاهان فتوسنتزکننده، در هر فتوسیستم تعدادی آنتن گیرندۀ نور و یک مرکز واکنش است پس تعداد مراكز

واکنش کمتر از آنتن ها است.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 1 71

یاخته  های نگهبان روزنه از محل اصلی تعرق محافظت می  کنند. این یاخته  ها افزایش عرض ندارند.

بررسی سایر گزینه  ها:

2) دیوارۀ پشتی به علت ضخامت کمتر، در هنگام تورژسانس بیشتر خم می  شود.

3) دیوارۀ پشتی به علت ضخامت کمتر هنگام تورژسانس به سمت بیرون خم می  شود. درنتیجه فاصلۀ دو دیوارۀ پشتی یاخته  های

نگهبان روزنه افزایش می  یابد.

4) رشته  های سلولزی با آرایش شعاعی در اطراف یاخته  های نگهبان روزنه قرار دارند و مانع از گسترش عرضی این یاخته  ها

می  شوند.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا
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گزینه 1 72

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 2 73

این گیاهان مقدار زیادی سبزینه در سبزدیسۀ خود دارند (برعکس متن گزینه)

بررسی سایر گزینه  ها:

1) در بعضی گیاهان که سبزدیسه تجزیه و مقدار رنگ دیسه افزایش می  یابد، می  توان هر دو را همزمان مشاهده کرد.

3) ساختار سبزدیسه  ها در بعضی گیاهان تغ�ر می  کند و به رنگ  دیسه تبدیل می  شوند. در این هنگام سبزینه در برگ تجزیه

می  شود و مقدار کاروتنوئیدها افزایش می  یابد.

4) سبزدیسه  ها کارتنوئید هم دارند که با رنگ سبزینه پوشیده شده است.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا
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گزینه 3 74

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

گزینه 3 75

گیاه آزوال و گونرا با سیانوباکتری ها رابطۀ همزیستی دارند و در ریشۀ گیاهان تیرۀ پروانه واران در برجستگی هایی به نام گرهک

باکتری ریزوبیوم که تثبیت کنندۀ نیتروژن است زندگی می کنند.

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

گزینه 1 76

یاختۀ مولد ایجادکننده یاختۀ مولد گامت نر که تولید و تقسیم آن درون کیسۀ گرده صورت می    گیرد همان دانۀ گردۀ نارس است.

تنها عبارت (ج) نادرست است.

بررسی همۀ گزینه ها:

الف) دانۀ گردۀ نارس میتوزی با سیتوکینز نابرابر دارد و می    تواند کروموزوم همتا داشته باشد.

ب) دانۀ گردۀ نارس عدد کروموزومی یکسانی با یاختۀ مولد خود ندارد و یاختۀ رویشی و زایشی را ایجاد می    کند.

ج) توجه کنید که دانۀ گردۀ نارس دیوارهای با تز�نات مختلف ندارد.

د) بر اساس شکل کتاب درسی دانۀ گردۀ نارس در مراحل تقسیم می    تواند کروماتیدهای خواهری اش را از هم جدا کند اما قابلیت

خروج از بساک را ندارد.

تالیفی پیمان رسولی
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گزینه 1 77

بر اساس شکل کتاب درسی هر بخشی از گیاه که ضخامت خامه در نزدیکی آن بیشتر است شامل کالله و تخمدان است اما تنها

کالله توسط چندین پرچم احاطه شده است.

بررسی سایر گزینه ها:

2) در گل گیاه آلبالو بخش میله مانند سفیدرنگ است، درحالی که رنگ بساک    های موجود در پرچم    های این گل زردرنگ است.

3) مادگی گل آلبالو تک برچه    ای است و در ساختار خود واجد یاخته    های کلروپالست    دار است، زیرا سبزرنگ است.

4) بر اساس شکل کتاب درسی در داخل بخش انتهایی پرچم (بساک) این گل کیسه    های گرده وجود دارد.

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 4 78

تمامی عبارت    ها درست    اند.

بررسی همۀ عبارت    ها:

الف) در نهان    دانگان پوستۀ دانه بخشی است که با جلوگیری از ورود آب و اکسیژن مانع رشد سریع رویان می    شود و می تواند در

تماس با یاخته    های تریپلوئید (آندوسپرم) قرار گیرد.

ب) میزان اندوختۀ غذایی در نهان    دانگان تک لپه ای بیشتر است. در این گروه از گیاهان لپه در انتقال مواد غذایی از آندوسپرم به

رویان مؤثر است.

ج) نهان    دانگان دولپه ای، لپۀ بزرگی دارند که در تأمین مواد غذایی موردنیاز رویان نقش دارد.

د) بر اساس شکل کتاب درسی در گیاه ذرت در پی رشد ساقۀ رویانی می    توان تشکیل ریشه و انشعابات آن را مشاهده کرد.

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 3 79

هورمونی که باعث طویل شدن ساقه می شود، جیبرلین می باشد. خفتگی دانه از اثرات آبسیزیک اسید است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: آبسیزیک اسید باعث خفتگی جوانه ها می شود. این هورمون در تنش های خشکی می تواند با پالسمولیز سلول های نگهبان

روزنه باعث بسته شدن آن ها شود.

گزینۀ2: سیتوکنین باعث افزایش تقسیم سلولی و همچنین مدت نگهداری گل ها و برگ ها می شود.

گزینۀ4: اکسین که می تواند با افزایش انعطاف پذیری دیوارۀ سلول، طویل شدن دیوارۀ سلول ها را ممکن سازد، به دلیل اثر چیرگی

رأسی جوانه های انتهایی می تواند باعث توقف رشد جوانه های جانبی شود.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



گزینه 2 80

عبارت    های (ب) و (د) درست    اند.

بررسی همۀ عبارت    ها:

الف) کوچک    ترین بخش رویان ریشۀ رویانی است اما در حدفاصل بین دو برگ رویانی، ساقۀ رویانی قرار دارد.

ب) یاخته    هایی که در لولۀ گرده قرار دارند (زامه    ها) از نظر تعداد مجموعه کروموزومی با یاختۀ رویشی برابرند و همگی هاپلوئیدند.

ج) در نهان    دانگان هر یاخته با توانایی لقاح الزامًا یک یاختۀ جنسی است و مورد نقض آن یاختۀ دو هسته    ای است.

د) بر اساس متن کتاب درسی عدد کروموزومی دانه های گرده با یاخته    های مولدش یکسان نیست.

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 4 81

جریان توده  ای نسبت به انتشار سریع  تر است و مواد در مسیرهای بلند از این روش برای جابه  جایی استفاده می  کنند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) اگر اندام موردنظر به ریشه نزدیک باشد، می  توان گفت شیرۀ خام فاصلۀ کوتاهی را پیموده است.

2) جریان توده  ای در آوندهای چوبی تحت تأثیر دو عامل فشار ریشه  ای و تعرق، همراه با خواص ویژۀ آب انجام می  شود.

3) فشار ریشه  ای در پی افزایش فشار در آوندهای چوبی ایجاد می  شود. این روش در انتقال شیرۀ خام نقش کمی دارد.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

گزینه 3 82

آمیالز مترشحه از یاخته های گلوتن دار آندوسپرم روی کربوهیدرات های دیوارۀ یاخته ها نیز مؤثر است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": یاخته های گلوتن دار بخشی از آندوسپرم هستند که دارای سه نسخه از همۀ ژن ها است که ممکن است در بخشی از

ژن ها، فقط یک نوع الل وجود داشته باشد.

گزينۀ "2": مولکول های گلوکز تولیدشده به مصرف رویان می رسند. برای رسیدن به رویان از یاخته های دوالد لپه عبور می کنند.

گزينۀ "4": در بیرونی ترین الیۀ آندوسپرم! بیرونی ترین الیۀ دانه، پوستۀ دانه است.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 83

عبارت    های (الف) و (د) درست است.

بررسی همۀ عبارت    ها:

الف) بر اساس شکل کتاب درسی زمین ساقه مانند ریشۀ گیاه آلبالو در زیر سطح خاک رشد افقی دارد.

ب) در همۀ (نه اغلب) روش    های تکثیر غیرجنسی نهان    دانگان از قطعات جوانه    دار استفاده می شود.

ج) در روش فن کشت بافت همانند قلمه زدن گیاه جدید را می    توان درون یک ظرف تولید کرد. د) جوانه    های جانبی باعث ایجاد

ساقۀ هوایی و جوانه    های انتهایی باعث ایجاد ریشه می    شوند.

تالیفی پیمان رسولی
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گزینه 4 84

سیتوکینین و جیبرلین هورمونی است در گیاهان که محرک تقسیم سلولی می باشد، درحالی که ریزش میوه ها از درختان وظیفۀ

هورمون اتیلن است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: اکسین و جیبرلین محرک درشت کردن میوه های بی دانه است و همچنین سبب تحریک طویل شدن ساقه ها می شود.

گزینۀ2: هورمون اکسین محرک ریشه دار کردن قلمه ها در کشاورزی است و همچنین از رشد جوانه های جانبی نیز جلوگیری

می کند.

گزینۀ3: هورمون آبسیزیک اسید به وسیلۀ پالسمولیز سلول های نگهبان روزنه باعث تعادل آب در گیاهان تحت تنش خشکی

می گردد و این هورمون باعث خفتگی دانه نیز می شود.

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 1 85

به شکل زیر توجه کنید:

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

گزینه 1 86

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

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 3 87

دریاخته های کالنشیم ضخامت دیوارۀ نخستین در برخی بخش ها از بخش های دیگر بیشتر است.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 3 88

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

گزینه 1 89

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 

گزینه 4 90

در مسیر آپوپالستی، آب و مواد معدنی از فضاهای بین  یاخته  ای و دیوارۀ یاخته  ای عبور می  کند؛ پس پالسمودسم در این مسیر فاقد

نقش است.

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینۀ "1": آب و مواد معدنی در انتهای حرکت خود در عرض ریشه به آوندهای چوبی وارد می  شوند که به این فرآیند بارگیری چوبی

می  گویند.

گزینۀ "2": حرکت آب در این الیه از هر سه مسیر قابل انجام است.

گزینۀ "3": یون  های معدنی همانند آب می  توانند مسیر آپوپالستی را تا استوانۀ آوندی ادامه دهند.

تالیفی سهند میرطاهری

گزینه 2 91

شبدر گیاهی روزبلند (شب کوتاه) است. به همین دلیل در تابستان که شب ها کوتاه تر است، گل می دهد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 1 92

گزینۀ "1": باکتری های نیترات ساز آمونیوم را به نیترات تبدیل می کنند اما باکتری های تثبیت کنندۀ نیتروژن آمونیوم تولید می کنند،

پس باکتری های نیترا ت ساز باعث کاهش آمونیوم خاک و باکتری های تثبیت کنندۀ نیتروژن سبب افزایش آمونیوم خاک می  شوند.

گزینۀ "2": گیاهان اصًال قادر به جذب نیتروژن مولکولی نیستند.

گزینۀ "3": در اثر افزایش مقدار این باکتری ها در خاک مقدار مواد نیتروژن دار قابل جذب برای گیاهان افزایش می یابد، پس میزان

جذب مواد نیتروژن دار در گیاهان زیاد می شود.

گزینۀ "4": هر دو نوع باکتری آمونیاک ساز و تثبیت کنندۀ نیتروژن سبب افزایش آمونیوم خاک می شوند.

تالیفی پدرام فرهادیان

گزینه 3 93

گزینۀ (1): هورمون اکسین، رشد طولی یاخته های هر دو طرف ساقه را افزایش می دهد؛ اما میزان این افزایش در سمت سایه،

بیشتر است.

گزینۀ (2): دقت کنید رشد جهت دار اندام های گیاه را در پاسخ به نور یک جانبه نورگرایی می نامند. (نه به سمت آن، چون می تواند

به سمت آن یا به سمت مقابل آن باشد)

گزینۀ (3): نور یک جانبه باعث جابه جایی اکسین از یاخته های سمت مقابل نور به سمت سایه می شود (جابه جایی عرضی) و در

چیرگی رأسی، اکسین از جوانۀ رأسی به جوانه های جانبی می رود. (جابه جایی طولی)

گزینۀ (4): هورمون اکسین بر دیوارۀ یاخته ها اثر می گذارد نه بر غشاء پالسمایی.

تالیفی پدرام فرهادیان

گزینه 2 94

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.

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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گزینه 2 95

خروج آب از روزنه های باز در برگ گیاهان می تواند به روزنه های هوایی (تعرق) یا آبی (تعریق) مربوط باشد. در هر دو حالت به

دلیل جذب آب و مواد معدنی از خاک بایستی مواد معدنی به درون یاخته های آوند چوبی در ریشه (طی فرآیند بارگیری چوبی)

وارد شوند. ورود این مواد معدنی به صورتی اتفاق می افتد که از برگشت مواد معدنی به درون پوست ریشه جلوگیری شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزينۀ "1": خروج آب به صورت مایع و از طریق روزنه های آبی (تعریق) در هنگام شب هم امکان پذیر است که در این حالت

واکنش های نوری در گیاه در حال وقوع نیست.

گزينۀ "3": این گزینه به بسته بودن روزنه های هوایی در اثر هورمون آبسیزیک اسید اشاره دارد.

گزينۀ "4": دقت کنید که مکش تعرقی در تعریق (خروج آب از روزنه های آبی) دخالتی ندارد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 96

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 

گزینه 1 97

گزینۀ 2 نادرست است؛ زیرا اسکلرئید ها یاخته های کوتاه هستند. هم فیبر ها و هم اسکلرئید ها دیوارۀ پسین ضخیم و چوبی شده

دارند و هر دوی آن ها اغلب فاقد پروتوپالست هستند.

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

گزینه 3 98

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
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گزینه 4 99

سس گیاهی انگل است که ساقۀ آن به رنگ زرد یا نارنجی در طبیعت وجود دارد و به دور گیاه سبز میزبان خود می  پیچد.

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینۀ "1": گیاه سس فاقد ریشه است.

گزینۀ "2": گیاهان انگل با نزدیک شدن به گیاهان فتوسنتزکننده (نه همۀ گیاهان) می  توانند مواد مغذی خود را دریافت کنند.

گزینۀ "3": این ویژگی مربوط به گیاهان حشره  خوار است نه انگل!

تالیفی سهند میرطاهری

گزینه 2 100

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

گزینه 4 101

قطعًا طی این مدت طوالنی طبیعت به دلیل سازگاری آن را انتخاب کرده است.

گزینه های 1 و 2 و 3 به نکات واضح و درستی اشاره دارند.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 2 102

عبارت    های (ب) و (د) درست    اند.

بررسی همۀ عبارت    ها:

الف) لولۀ گرده از رشد یاختۀ رویشی در حلقۀ چهارم (نه سوم) ایجاد می    شود.

ب) بر اساس متن کتاب درسی گامت ماده در نهان    دانگان همانند گامت نر در زنبور عسل در اثر تقسیم میتوز ایجاد می    شود.

ج) نمی    توان گفت در گیاهان نهان    دانه هر هسته درون لولۀ گرده قابلیت ورود به کیسه رویانی را دارد؛ زیرا یاختۀ رویشی مثال

نقض این موضوع است.

د) بر اساس شکل کتاب درسی دانه های گردۀ نارس حاصل میوز هستند و در ابتدا به هم متصل اند.

تالیفی پیمان رسولی
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گزینه 4 103

همۀ موارد صحیح است. الیۀ درون  پوست در ریشه به عنوان صافی عمل می  کند.

بررسی همۀ موارد:

الف) این الیه از ورود مواد از مسیر آپوپالستی جلوگیری می  کند.

ب) این الیه از برگشت مواد منتقل  شده از مسیر سیمپالستی به بیرون از ریشه جلوگیری می  کند.

ج) الیۀ درون  پوست در سطح خارجی خود با یاخته  های پوست و در سطح داخلی با الیۀ ریشه  زا در تماس هستند.

د) الیۀ درون  پوست در بیشتر گیاهان در دیوارۀ پشتی یاخته  های خود فاقد چوب  پنبه هستند.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

گزینه 1 104

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 

گزینه 2 105

عبارت    های (الف) و (ب) درست    اند.

الف) یاخته    های رویشی و زایشی هر دو قدرت لقاح ندارند اما یاختۀ رویشی برخالف یاختۀ زایشی می تواند لولۀ گرده را ایجاد کند.

ب) هر دو یاختۀ زایشی و رویشی هاپلوئیدند. توجه کنید که یاختۀ رویشی برخالف یاختۀ زایشی نمی    توانند یاخته ایجاد کنند که

توانایی لقاح دارد.

ج) یاختۀ رویشی توانایی رشد دارد و یاختۀ زایشی توانایی میتوز دارد.

د) یاختۀ زایشی برخالف یاختۀ رویشی درون لولۀ گرده تقسیم می    شود. همچنین توجه کنید که یاختۀ رویشی نسبت به زایشی

سریع تر رشد می    کند.

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 2 106

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 1 107

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.

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

گزینه 1 108

مشخص شده است که ترکیبات رنگی در کریچه ها (واکوئل ها) و رنگ دیسه (کروموپالست)، پاداکسنده (آنتی اکسیدان) هستند.

کاروتن مادۀ رنگی هویج و آنتوسیانین مواد رنگی کریچه در برگ کلم بنفش است.

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

گزینه 2 109

موارد الف و د درست است.

بررسی سایر موارد:

ب: بیشتر نیتروژن مورداستفادۀ گیاهان به صورت یون آمونیوم و یا نیترات است.

ج: گرچه فسفات در خاک فراوان است؛ اما اغلب برای گیاهان غیرقابل دسترس است.

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

گزینه 2 110

اشارۀ صورت سؤال به زنبور است. رفتار دگرخواهی در زنبور، به همۀ افراد گونه مربوط نیست.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 111

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 
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گزینه 4 112

خروج آب به صورت مایع از لبه برگ های علفی (تعریق) در شب ها یا در هوای بسیار مرطوب صورت می گیرد. در این شرایط

اختالف زیادی بین مقدار پتانسیل آب درون و بیرون یاخته های برگ وجود ندارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: تعریق با افزایش فشار ریشه ای همراه است که با انتقال فعال مواد به درون آوند چوبی در ریشه و افزایش فشار اسمزی آن

مربوط می شود. دقت کنید که طی این فرآیند مواد معدنی (نه مواد آلی)!! به درون آوند چوبی پمپ می شوند.

گزینۀ ۲: نیروی ایجادشده توسط فشار ریشه ای قدرت زیادی ندارد و در اغلب گیاهان نقش کمی در صعود شیره خام به عهده

دارد. در بهترین حالت فقط چند متر شیره خام را باال می برد.

گزینۀ ۳: شیره خام برای رسیدن به آوند چوبی ریشه از مسیرهای مختلفی (ازجمله مسیر سیمپالستی و آپوپالستی) به یاخته های

نوار کاسپاری می رسد و در نوار کاسپاری فقط به صورت سیمپالستی عبور می کند. دقت کنید که یاخته معبر تنها در برخی گیاهان

دیده می شود.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 113

هورمون اتیلن از سوخت  های فسیلی نیز آزاد می شود و در رسیدگی میوه ها نقش دارد. گوجه فرنگی در ابتدا نیز سبزرنگ است اما

با رسیدن آن سبزدیسه ها (کلروپالست ها) در میوۀ نارس به رنگ دیسه (کروموپالست) تبدیل می شود. رنگ دیسه ها در گیاهان از

ترکیبات پاداکسنده اند و مانع از حملۀ رادیکال های آزاد به مولکول های زیستی می شوند. همچنین توجه کنید که کلروپالست به

تعداد فراوانی سبزینه دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

1) آنتی اکسیدان ها موجب بهبود کارکرد مغز می شوند.

2) آنتی اکسیدان ها الکترون های اضافی را از رادیکال های آزاد می گیرند. توجه کنید که کلروپالست و کروموپالست قابلیت تبدیل به

یکدیگر را دارند.

4) آنتی اکسیدان ها در پیشگیری از سرطان ها نقش دارند.

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 1 114

می دانیم که بیشتر جذب در ریشۀ گیاهان توسط تار کشنده صورت می گیرد بنابراین یاخته های تارکشنده با جذب آب و مواد

معدنی، به پیوستگی شیرۀ خام در آوندهای چوبی کمک می کنند.

بررسی سایر گزینه ها: 

گزینۀ2: سلول های مرده نوک ریشه، کالهک را تشکیل می دهند که از سلول های مریستمی نزدیک به نوک ریشه محافظت کنند.

توجه کنید که تارکشنده با سلول های مریستمی متفاوت است. 

گزینۀ3: سلول های سازندۀ مریستم (سلول های بنیادی) در فاصلۀ دورتری از سلول های تارکشنده قرار دارند. 

گزینۀ4: این یاخته ها بر روی خود پوستک ندارند. 

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394
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گزینه 3 115

در باربرداری و بارگیری آبکشی مواد با روش انتقال فعال صورت می  گیرد.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) در اولین مرحله مواد با انتقال فعال که به انرژی نیاز دارند وارد آوند آبکش می  شوند.

2) در دومین مرحله آب از طریق آوند چوبی و محل منبع به آوند آبکش وارد می  شود.

4) تنها در دومین مرحله آب به آوند آبکش وارد می  شود.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

گزینه 3 116

روزنۀ آبی تنها در برخی گیاهان علفی یافت می  شود.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) هر دو روزنه باعث ادامه یافتن جریان توده  ای و انتقال مواد در گیاه می  شوند.

2) روزنۀ آبی تنها در انتها یا لبۀ برگ حضور دارد ولی می  توان روزنه را در محل  های دیگر گیاه نیز مشاهده کرد.

4) روزنه  های آبی همواره باز هستند ولی روزنه  های هوایی قابلیت تنظیم و باز و بسته شدن دارند.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

گزینه 2 117

نور عالوه بر رشد گیاه، فتوسنتز و ...، فرایندهای متفاوتی مانند گل دهی را در گیاهان تنظیم می کند. گیاه هنگامی گل می دهد که

سرالد رویشی که در جوانه قرار دارد به سرالد گل یا زایشی تبدیل شود. این تبدیل به شرایط محیطی مانند دما و طول روز و شب

وابسته است. گیاهان را براساس نیاز به نور برای گلدهی در سه دسته؛ روزکوتاه، روزبلند و بی تفاوت قرار می دهند. به هرحال گل

دادن بعضی از گیاهان (گیاهان بی تفاوت) وابسته به تغ�رات طول شب و روز نیست.

بررسی سایر گزینه ها:

1) در گیاهان ترکیبات شیمیایی متنوعی تولید می شود. گروهی از این ترکیبات در دفاع و حفاظت از آن ها نقش دارند و بعضی از

ترکیبات شیمیایی (مانند ترکیبات سیانید دار) که در حفاظت از آن ها نقش دارند، می توانند تنفس یاخته ای را متوقف کنند.

3) هورمون اتیلن در گیاهان از میوه های رسیده و بافت های آسیب دیده آزاد می شود. هورمون اتیلن در ریزش برگ درختان،

ریزش میوه و افزایش سرعت رسیدن میوه ها نقش دارد. این هورمون همچنین مانع رشد جوانه های جانبی در حضور جوانه راسی

می شود. اکسین جوانه راسی تولید اتیلن در جوانه های جانبی را تحریک می کند و درنتیجه با افزایش اتیلن در جوانه های جانبی،

رشد آن ها متوقف می شود.

4) دانه حاصل لقاح سلول تخم زا و اسپرم است؛ بنابراین اگر لقاح انجام نشود، دانه ای نیز تشکیل نخواهد شد. پرورش دهندگان

گیاهان با استفاده از تنظیم کننده های رشد (هورمون اکسین و جیبرلین) میوه های بدون دانه را تولید می کنند. این تنظیم کننده های

رشد با جلوگیری از عمل لقاح در تخمک، سبب تشکیل میوه های بدون دانه می شوند.

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



گزینه 2 118

گزینۀ "1": یاخته های بافت اسکلرانشیمی توانایی فتوسنتز ندارند.

گزینۀ "2": در هر دو بخش عنوان شده در گزینه می توان یاخته های پارانشیمی با دیوارۀ نخستین نازک، مشاهده کرد.

گزینۀ "3": یاخته های روپوستی همچون نگهبان روزنه، دیوارۀ دومین ندارند.

گزینۀ "4": یاخته های بافت اسکلرانشیمی الن دارند.

تالیفی پدرام فرهادیان

گزینه 3 119

نهان دانگانی که در برش عرضی ریشۀ آن ها آوند چوب به شکل ستاره و آوند آبکش در میان بازوهای آن قرار دارد، نهان دانگان

دولپه ای هستند.

روزنه های آبی در این گیاهان نهان دانه دولپه ای در حاشیۀ برگ قابل مشاهده اند.

بررسی سایر گزینه ها:

1) در برش عرضی ساقۀ   نهان دانگان دولپه  ای ضخامت پوست اندک است.

2) در بررسی اجزای برگ نهان دانگان دولپه ای عالوه بر پهنک،دمبرگ نیز دیده می  شود.

4) بیشتر حجم دانه مربوط به بافت لپه است که دو مجموعۀ   کروموزومی دارد.

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 2 120

نهان دانگان تک لپه ای اغلب رویش زیرزمینی و نهان دانگان دولپه ای اغلب رویش رو زمینی دارند. ریشۀ گیاه زمین گرایی مثبت و

ساقه زمین گرایی منفی دارد. در برش عرضی ساقۀ نهان دانگان تک لپه ای پوست مشاهده نمی شود؛ اما در ساقۀ گیاهان نهان دانۀ

دولپه ای ضخامت پوست خیلی کم است.

بررسی سایر گزینه ها:

1) در برش عرضی ریشۀ نهان دانگان دولپه ای آوندهای چوبی در بخش مرکزی استوانۀ آوندی قابل مشاهده اند.

3) در برش عرضی ساقۀ نهان دانگان دولپه ای دسته های آوندی به صورت منظم روی یک حلقه قرار گرفته اند.

4) در برش عرضی ریشۀ نهان دانگان تک لپه ای بافت پارانشیمی مغز وجود دارد که در مراکز استوانۀ آوندی قابل مشاهده است.

تالیفی پیمان رسولی
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گزینه 3 121

کیسۀ گرده و تخمک جوان درون تخمدان به عنوان  هاگ    دان ها در جنس ماده عمل می کنند. توجه کنید که تخمک جوان و کیسۀ

رویانی همانند دانۀ گردۀ رسیده دارای در پوشش است.

بررسی سایر گزینه ها:

1) گردۀ نارس به عنوان یاخته  ای حاصل از فرآیند میوز (هاگ) معادل یکی از چهار یاخته در جنس ماده است که از سایر یاخته ها

بزرگ تر است. توجه کنید که این یاختۀ بزرگ حاصل فرآیند میوز است. میوز تقسیم یاخته ای است که با کاهش عدد کروموزومی

همراه است.

2) لولۀ گرده در جنس نر به عنوان محلی برای تولید گامت دارای معادل کیسۀ رویانی در جنس ماده است. توجه کنید که اطراف

اند و دو مجموعۀ کروموزومی دارند. هر کیسۀ رویانی را یاخته هایی باقی مانده و عبور نکرده احاطه کرده است که 

4) پرچم و بساک معادل مادگی، برچه و تخمدان هستند. توجه کنید که در صورت چندمرحله ای بودن، مادگی تخمدان به چند

میوه تبدیل می شود که این تخمدان  چند تخمک دارد و چند دانه تولید می کند.

۲n

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 3 122

در فعالیت کتاب درسی بیان شده است که در دانه های خشک و بدون آب مانند نخود و لوبيا، حشرات و الرو آن ها رشد و نمو

می کنند. از آنجا که این دانه ها خشک اند و تقریبًا آبی ندارند (رد گزینۀ ۱)، این جانوران با تأمین آب مورد نیازشان توان رشد خواهند

داشت.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۲: در ریشه گیاهان تیره پروانه واران از جمله نخود و لوبیا و در محل برجستگی هایی به نام گرهک، نوعی باکتری تثبیت کننده

نیتروژن به نام ریزوبیوم وجود دارد.

گزینۀ ۴: هورمون آبسیزیک اسید از بازدارنده های رشد بوده و درصورت سنتز شدن از رشد دانه ها و جوانه ها جلوگیری می کند.

تالیفی حمید راهواره

گزینه 1 123

تنها مورد (ج) نادرست است.

بررسی تمام موارد:

الف و د) حفظ شکل یاخته  ها، استحکام یاخته  ها و درنتیجه استحکام پیکر گیاه، واپایش تبادل مواد بین یاخته  ها در گیاه و

جلوگیری از ورود عوامل بیماری  زا از کارهای دیوارۀ یاخته  ای است.

ب) در تقسیم یاختۀ گیاهی بعد از تقسیم هسته، الیه  ای به نام تیغۀ میانی تکمیل می  شود.

ج) تیغۀ میانی از پلی  ساکاریدی به نام پکتین (نه رشته  های سلولز) ساخته شده است. پکتین مانند چسب عمل می  کند و دو یاخته

را در کنار هم نگه می  دارد.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا
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گزینه 3 124

فقط مورد "د" عبارت درستی بیان می کند.

بررسی سایر موارد:

الف) بعضی گیاهان با تولید ترکیبات سیانیددار از خود در برابر گیاه خواران دفاع می کنند.

ب) ویژگی سالیسیلیک اسید است.

ج) گل ها مواد شیمیایی منتشر می کنند که مورچه ها را فراری می دهد.

تالیفی مسعود حدادی

گزینه 2 125

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!

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

گزینه 2 126

موارد (الف) و (ب) صحیح است.

بررسی تمام موارد:

الف) در دومین مرحله آب وارد آوند آبکش و در چهارمین مرحله از الگوی حرکت شیرۀ پروده، آب وارد آوند چوبی می  شود.

ب) تنها در مراحل اول و چهارم که انتقال فعال صورت می  گیرد، انرژی نیاز است.

ج) در مراحل اول و چهارم انتقال مواد با روش انتقال فعال صورت می  گیرد.

د) در دومین مرحله آب در پی کاهش پتانسیل آب به مواد موجود در آوند آبکش اضافه می  شود.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

گزینه 3 127

موارد "الف" و "ب" و "ج" نادرست هستند.

بررسی موارد:

الف: این گیاهان نیتروژن را می  توانند به شکل نیترات نیز جذب کنند.

ب: یکی از سازش  های گیاهان ساکن مناطق خشک، داشتن روزنه  های فرورفته در بخش  های غارمانند است.

ج: گیاهان جالیزی مثل گوجه  فرنگی انگل نیستند!

د: صحیح است، مانند سس که این عمل را انجام می  دهد.

تالیفی سهند میرطاهری
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گزینه 2 128

به دنبال باربرداری آبکشی، آب از آوند آبکشی وارد آوند چوبی می شود و سبب افزایش صعود شیرۀ خام در آوند چوبی به سمت

برگ ها می شود؛ بنابراین می تواند افزایندۀ تعریق باشد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: یاخته های همراه در ترابری شیرۀ پرورده در آوند آبکش کمک می کند.

گزینۀ 3: نیروی هم چسبی کشش یعنی چسبیدن مولکول های آب به یکدیگر به صعود شیرۀ خام کمک می کند.

گزینۀ 4: به دنبال افزایش فشار ریشه ای و کاهش تعرق، تعریق افزایش می یابد.

تالیفی مسعود حدادی

گزینه 3 129

محرک رشد مؤثر در ساقه زایی یاخته های تمایز نیافتۀ همان هورمون سیتوکینین است. اکسین و جیبرلین در ریشه زایی یاخته های

تمایز نیافته نقش دارد؛ اما توجه کنید که جیبرلین همانند سیتوکینین موجب تحریک تقسیم یاخته ای می شود و تقسیم یاخته در

دو فرآیند تقسیم هسته و میان یاخته انجام می شود.

بررسی سایر گزینه    ها:

1) اکسین ها و جیبرلین ها در درشت کردن میوه ها نقش دارند. توجه کنید اکسین ها و جیبرلین ها هر دو در افزایش رشد طولی

یاختۀ گیاهی نقش دارند.

2) هورمون های اکسین و اتیلن در چیرگی رأسی نقش دارند. توجه کنید که از هورمون اکسین برای ایجاد ریشه از یاخته های تمایز

نیافته (کال) استفاده می شود.

4) رشد جوانه های جانبی در اثر افزایش اتیلن و تحریک اکسین متوقف می شود و اتیلن در ریزش برگ و میوه ها نقش دارد.

درواقع اتیلن بر محل برخورد دمبرگ به شاخه و یا ساقه اثر می گذارد و این کار را با آنزیم تجزیه کنندۀ دیوارۀ یاخته ای انجام

می دهد.

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 4 130

گزینۀ "1": یاخته های پارانشیم کلروفیل دار برخالف برخی از یاخته های پارانشیم سبزرنگ هستند.

گزینۀ "2": در ساختار نخستین ریشۀ گیاهان دولپه ای نسبت بافت زمینه  ای به بافت هادی بیشتر است، درحالی که در ساختار پسین

گیاه، بافت  هادی بیشتری (چوب پسین) تولید می شود.

گزینۀ "3": در مقطع عرضی ریشه، آوندهای چوبی ستاره  ای شکل قرار گرفته اند.

گزینۀ "4": دسته های فیبر آوندها را احاطه کرده اند. یاخته های همراه نیز در کنار آوندهای آبکشی قرار دارند. پس در مقطع عرضی

ریشه، یاخته های همراه نسبت به فیبرها درونی تر هستند.

تالیفی پدرام فرهادیان
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گزینه 1 131

کانال  های بین یاخته  ای به نام پالسمودسم که در محل الن به فراوانی یافت می  شوند، باعث می  شوند علی  رغم وجود دیواره ارتباط

یاخته  های گیاهی حفظ شود.

مشاهدۀ بافت  های گیاهی با میکروسکوپ الکترونی (نه نوری) نشان می  دهد که کانال  های میان  یاخته  ای از یاخته  ای به یاختۀ دیگر

کشیده شده  اند.

بررسی سایر گزینه  ها:

2) مواد مغذی و ترکیبات دیگر می  توانند از طریق پالسمودسم  ها از یاخته  ای به یاخته  ای دیگر بروند.

3) الن به منطقه  ای گفته می  شود که دیوارۀ یاخته  ای در آنجا نازک مانده است و ضخیم نشده است.

4) پالسمودسم  ها در مناطقی به نام الن، چون دیوارۀ یاخته  ای نازک مانده است، به فراوانی یافت می  شود.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

گزینه 4 132

این جانور حشره است. در همۀ حشرات الزامًا مولکولی با قابلیت و شناسایی آنتی ژن های مختلف وجود ندارد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 133

برای انتقال آب در عرض غشاء بعضی یاخته  های گیاهی و جانوری و غشاء کریچۀ(واکوئول) بعضی یاخته  های گیاهی، پروتئین  هایی

دخالت دارند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) انتقال مواد در سطح یاختۀ گیاهی می  تواند با فرآیندهای فعال و غیرفعال صورت بگیرد.

3) هنگام کم  آبی ساخت پروتئین  هایی که سرعت جریان آب را افزایش می  دهند، افزایش می  یابد.

4) برای انتقال آب در عرض غشاء بعضی یاخته  های گیاهی و جانوری و غشاء کریچۀ بعضی یاخته  های گیاهی، پروتئین  هایی

دخالت دارند.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

گزینه 2 134

الف) گیاه حسن یوسف طبق تصویر کتاب درسی به روش قلمه زدن تکثیر می شود.

ب) به کار بردن قید هرگز نادرست است؛ هرچند که این ویژگی برای گیاه پایه عنوان شده است اما ممکن است گیاهی که پیوندک

از آن گرفته می شود به دلیل نداشتن ویژگی مطلوب دیگری، به پیوند زدن نیاز داشته باشد.

پ) معموًال برای تکثیر گیاهان به روش غیرجنسی از بخش های رویشی آن ها استفاده می کنیم. (نه فقط از ساقه)

تالیفی پدرام فرهادیان
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گزینه 2 135

اولین بار در بافت چوب  پنبه یاخته مشاهده شد. این بافت مرده است و یاخته  های آن پروتوپالست ندارند و تنها دیوارۀ یاختۀ

گیاهی باقی  مانده است.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) چوب  پنبه از یاخته  های مرده تشکیل شده است.

3) یاخته  های این بافت در مشاهده در زیر میکروسکوپ به صورت مجموعه حفره  هایی دیده می  شوند که دیواره  های آن  ها را از

یکدیگر جدا کرده  اند.

4) در بافت چوب  پنبه تنها قسمت باقی  مانده، دیوارۀ یاخته  های گیاهی است. این قسمت را به عنوان یک تفاوت در یاخته  های

گیاهی و جانوری می  توان نام برد.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

گزینه 4 136

بررسی موارد:

الف: یاخته های درون پوست و یاخته های زندۀ درون استوانۀ آوندی ریشه در ایجاد فشار ریشه ای دخالت می کنند.

ب: رفتار روزنه ای برخی گیاهان نواحی خشک مانند بعضی کاکتوس ها در حضور نور متفاوت است ...

کنه (کالنشیم) زنده و در استحکام گیاهان نقش دارد. ج: درمی یابیم که بافت چسب آ

د: گاهی تعداد محل های مصرف بیشتر از آن است که محل های منبع بتوانند مواد غذایی آن ها را فراهم کنند ...

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

گزینه 1 137

فشار ریشه  ای در صعود شیرۀ خام نقش کمی دارد. یاخته  های درون  پوست و یاخته  های زنده درون استوانۀ آوندی فشار ریشه  ای را

به وجود می  آورند.

بررسی سایر گزینه  ها:

2) پمپ سدیم پتاسیم همانند یاخته  های درون  پوست و یاخته  های زنده درون استوانۀ آوندی مواد را با روش انتقال فعال منتقل

می  کنند.

3) در پی ورود یون  ها و حل شدن مواد در آب، پتانسیل آن کاهش یافته و آب به آوندهای چوبی وارد می  شود.

4) در پی افزایش فشار در آوندهای چوبی ریشه، فشار ریشه  ای ایجاد می  شود که باعث هل دادن شیرۀ خام به سمت باال می  شود.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا
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گزینه 2 138

از یاخته های آسیب دیدۀ   برگ گیاه تنباکو، ترکیب فراری متصاعد می شود که نوعی زنبور وحشی آن را شناسایی می کند. عبارت های

(الف) و (ج) درست اند.

بررسی همۀ   عبارت ها:

الف) در پی متصاعد شدن ترکیبات فرار زنبور ماده با ردیابی مواد، خوراک را به نوزاد کرمی  شکل می رساند و روی آن تخم می گذارد.

زنبور در دستۀ   حشرات است و سامانۀ   دفعی متصل به روده به نام لولۀ   مالپیگی دارد.

ب) ترکیبات فراری که از یاخته های آسیب دیده آزاد می شود نمی تواند در نوزاد کرمی شکل، مسمومیت ایجاد کند.

ج) آزاد شدن این ترکیبات می تواند همراه با نوعی هورمون بازدارندۀ   رشد (اتیلن) ترشح شود.

کاسیا باز می شوند، نوعی ترکیب شیمیایی آزاد می شود که با فراری دادن مورچه ها مانع حملۀ   آن ها به د) هنگامی که گل های آ

زنبورهای گرده افشان می شود.

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 1 139

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 1 140

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 2 141

سرعت همانندسازی در همه جایگاه های آغاز همانندسازی یکسان نیست. در برخی از جایگاه ها همانندسازی سریع تر و در برخی

کندتر انجام می شود.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 142

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: بعضی گیاهان پوستک ضخیم دارند.

گزینۀ2: پوستک فاقد یاخته است، بلکه روپوست معموًال یک الیه یاخته دارد و پوستک را می سازد.

گزینۀ3: زیرا کوتین ترکیبی از جنس لیپید می باشد.

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

گزینه 4 143

سلول های تمایزیافتۀ روپوستی برگ شامل سلول های نگهبان روزنه و یا کرک ها می شوند که هر دو توانایی گلیکولیز دارند و در

گلیکولیز (فرایندی بی هوازی)  تولید می کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: تثبیت  از ویژگی های سلول های فتوسنتزکننده است. توجه کنید که سلول های کرک که از سلول های تمایزیافتۀ

روپوستی هستند به دلیل نداشتن کلروپالست قادر به فتوسنتز و تثبیت  نیستند.

گزینۀ2: فقط یاخته های نگهبان روزنه زمانی که تحت تاثیر آبسیزیک اسید قرار می گیرند این کار را انجام می دهند و برایشان

پالسمولیز رخ می دهد نه هر یاختۀ تمایز یافتۀ روپوستی!

گزینۀ3: هر سلول روپوستی کلروپالست ندارد (سلول های کرک) تا تنفس نوری (فعالیت اکسیژنازی روبیسکو) را بتواند انجام دهد.

ADP

CO  ۲

CO۲

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394
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گزینه 3 144

پروتوپالست هریک از یاخته  های تازه تشکیل  شده، الیه یا الیه  های دیگری به نام دیوارۀ نخستین می  سازند.

این گزینه در رابطه با دیوارۀ پسین است نه دیوارۀ نخستین.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) دیوارۀ نخستین پس از تیغۀ میانی ساخته می  شود. این بخش یک یا چند الیه است.

2) در بعضی گیاهان دیوارۀ پسین تشکیل می  شود. هنگامی که این دیواره تشکیل می  شود، دیوارۀ نخستین بین دو الیۀ تیغۀ میانی

و دیوارۀ پسین شکل می  گیرد.

4) در این دیواره، رشته  های سلولز وجود دارند که در زمینه  ای از پروتئین و انواعی از پلی  ساکاریدهای غیررشته  ای قرار می  گیرند.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

گزینه 1 145

داروین در آزمایش خود برای کشف اکسین از نور یک جانبه استفاده کرد اما در آزمایشی که باعث کشف اکسین شد، نور همه جانبه

استفاده شد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: ابتدا ترکیب شیمیایی اکسین کشف شد. بعد متوجه شدند که ترکیب های شیمیایی اکسین ها در گیاهان مختلف تا حدی

باهم تفاوت دارد. پس فهمیدند انواعی از گیاهان اکسین های تا حدی متفاوت می سازند.

گزینۀ 3: در مرحله دوم آزمایش داروین پوشش مات در رأس ساقه بود که منجر به رشد مستقیم طولی در پاسخ به نور یک جانبه

شد اما در مرحله چهارم پوشش مات در قسمت پا�ن تر از رأس قرار داشت و منجر به نورگرایی شد.

گزینۀ 4: ارتباط قارچ جیبرال با دانه رست برنج، رابطه انگلی بوده و قارچ با تولید جیبرلین و نفوذ آن به درون گیاه، تشکیل

بافت های استحکامی در ساقه گیاه را کاهش داده و منجر به خم شدن ساقه برنج می شود. درنتیجه قارچ جیبرال برای گیاه مضر

است؛ اما در رابطۀ قارچ- ریشه ای، رابطه همیاری بوده و هردو جاندار سود می برند.

تالیفی موسی بیات

گزینه 1 146

عبارت گزینۀ 1 در اغلب خاک ها صدق می کند نه همۀ آن ها. سه عنصر اصلی در کودهای شیمیایی به مقدار فراوان وجود دارند.

تالیفی منصور کهندل

گزینه 1 147

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 4 148

منافذ پالسمودسم آن  قدر بزرگ است که پروتئین  ها، نوکلئیک  اسیدها و حتی ویروس  های گیاهی از آن عبور می  کند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) در این مسیر، مواد می  توانند از غشاء یاخته، پروتوپالست و حتی دیواره عبور کنند.

2) آب و بسیاری از مواد محلول، می  تواند از فضای پالسمودسم به یاخته  های دیگر منتقل شود.

3) در مسیر آپوپالستی، حرکت مواد محلول از فضاهای بین یاخته  ای و دیوارۀ یاخته  ها انجام می  شود.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

گزینه 1 149

آبکش نخستین در بیرونی ترین بخش (به دلیل فعالیت بن الد آوندساز و تشکیل آوندهای آبکش پسین) و نزدیک تر به بن الد

چوب پنبه ساز قرار دارد.

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 4 1396 مدارس برتر 

گزینه 3 150

در گیاه خرزهره کرک  های موجود در اطراف روزنه  ها رطوبت هوا را به دام می  اندازند.

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینۀ "1": گیاه خرزهره نیز مانند سایر گیاهان در کریچه  های یاخته  های خود آب ذخیره می  کند.

گزینۀ "2": در برگ گیاهان یاخته  های روپوستی درشتی از نوع ترشحی هستند که می  توانند ترکیبات لیپیدی مانند کوتین بسازند و

همان  طور که می  دانید کوتین موجب تشکیل پوستک می  شود و پوستک هم سبب کاهش تعرق می  گردد.

گزینۀ 4: در گیاه خرزهره روزنه  ها درون فرورفتگی  های غارمانند قرار دارند.

تالیفی سهند میرطاهری

گزینه 1 151

کنه ای، یاخته های غالف آوندی و آوند آبکش هر یاختۀ زنده ای که بین روپوست رویی و زیرین قرار می گیرد شامل یاخته های نرم آ

کنه ای و یاخته های غالف آوندی، هسته ندارند اما زنده اند. است. یاخته های آوند آبکش برخالف یاخته های نرم آ

بررسی عبارت ها:

کنه ای دیوارۀ نخستین نازک و چوبی نشده دارند. الف) یاخته های نرم آ

ب) یاخته های آوند آبکش، هسته و توانایی عبور از نقاط وارسی چرخۀ یاخته ای را ندارند.

پ) یاخته های آوند آبکش، هسته و ژن آنزیم رنابسپاراز  را ندارند.

کنه ای اسفنجی و ت) تبدیل انرژی نوری به انرژی شیمیایی قند مربوط به یاخته های فتوسنتزکننده است؛ یعنی یاخته های نرم آ

کنه ای نرده ای. یاخته های نرم آ

II

تالیفی کیوان نصیرزاده
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گزینه 4 152

اسیدهای تولید شده توسط (برخی) جانداران و نیز ریشۀ گیاهان می توانند هوازدگی شیمیایی ایجاد کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

1) باز شدن روزنه های هوایی گیاه به دنباِل انباشت یون های کلر منفی و پتاسیم مثبت (و البته ساکارز) در یاخته های نگهبان روزنه و

افزایش فشار ُاسمزی آن ها صورت می گیرد. گیاخاک با داشتن بارهای منفی، یون های مثبت (مثًال یون پتاسیم مثبت) را در سطح

خود نگه می دارد.

2) گیاخاک یا هوموس یا مواد آلی خاک، به طور عمده از بقایای جانداران و به ویژه اجزای در حال تجزیۀ آن ها تشکیل شده است

که در تولید ذرات معدنی خاک نقش دارد.

3) تخریب فیزیکی و شیمیایی سنگ ها در فرایندی به نام هوازدگی صورت می گیرد که موجب تولید ذرات غیرآلی خاک می شوند.

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 

گزینه 3 153

صورت سؤال سامانۀ بافت پوششی را معرفی می کند که به طورکلی عملکردی شبیه پوست در جانوران دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: وظیفۀ سامانۀ بافت آوندی است.

گزینۀ2: مربوط به سامانۀ بافت زمینه ای است.

گزینۀ4: بافت پوششی یاخته هایی با عملکرد و ساختار متفاوت دارد. انواعی از یاخته های روپوستی مثل روزنه، کرک و یاخته های

ترشحی وجود دارد.

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

گزینه 4 154

یاخته های تمایزیافته روپوست، یاخته های نگهبان روزنه، کرک و یاخته های ترشحی در اندام های هوایی و یاخته های تار کشنده در

ریشه می باشد. همه این یاخته ها، همانند دیگر یاخته های زنده قندکافت انجام می دهند. در واکنش دوم قندکافت قند شش کربنه

دوفسفاته شکسته شده و دو مولکول سه کربنه یک فسفاته ساخته می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: همه یاخته های تمایزیافته روپوست الزامًا کلروپالست ندارند، از جمله یاخته های تار کشنده!

گزینۀ 2: در روپوست اندام های هوایی فقط کوتینی شدن اتفاق می افتد و پوستک ساخته می شود.

گزینۀ 3: این گزینه به فتوسنتز اشاره دارد که در همه یاخته ها تمایز یافته روپوست اتفاق نمی افتد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 1 155

افزایش نسبت هورمون سیتوکینین به هورمون اکسین در جوانه    های جانبی باعث رشد جوانۀ جانبی می    شود.

هورمون سیتوکینین پیری اندام    های هوایی را به تأخیر می    اندازد و هورمون اتیلن به عنوان سالح زیستی در عامل نارنجی به کار

می    رود.

بررسی سایر گزینه    ها:

2) هورمون سیتوکینین به عنوان اسپری جهت شادابی گل استفاده می    شود درحالی که افزایش نسبت اکسین به اتیلن باعث (نه

مانع) ریزش برگ می    شود.

3) اولین هورمون گیاهی کشف شده اکسین است و هورمون سیتوکینین به هورمون جوانی معروف است.

4) هورمون اتیلن موجب افزایش رسیدگی میوه    ها می    شود و هورمون اکسین از پر شاخ و برگ شدن گیاه ممانعت می    کند.

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 2 156

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.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397

گزینه 3 157

موارد (الف)، (ب) و (ج) صحیح هستند.

بررسی تمام موارد:

الف) پتانسیل آب، تع�ن  کنندۀ جهت حرکت آب و مواد حل  شده در آن است.

ب) پتانسیل آب خالص صفر است و وقتی ماده  ای در آن حل می  شود پتانسیل آب کاهش می  یابد.

ج) پتانسیل آب، عامل اصلی در حرکت آب است.

د) جهت حرکت آب از محلی با پتانسیل بیشتر به کمتر است، پس آب از یاخته  های برگ به فضاهای برگ می  رود.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

گزینه 4 158

کنه است. طرح اسکلروئید از بافت سخت آ

کنه ای (پارانشیم) است! گزینه های 2و3 مربوط به کالنشیم و گزینۀ1 مربوط به نرم آ

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 
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گزینه 1 159

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 4 160

کنه ای و بخشی از سامانۀ بافت زمینه است که در ساقۀ گیاهان دولپه ای دیده می شود. مغز ساقه، بافت نرم آ

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: در ساقه، استوانۀ آوندی وجود ندارد و طبیعتًا مرزی برای آن نمی توان عنوان کرد.

گزینۀ ۲: دسته های آوندی در ساقۀ گیاهان دولپه روی یک دایره قرار گرفته اند، نه دوایر متحدالمرکز!

گزینۀ 3: در ساقۀ گیاهان تک لپه ای، دسته های آوندی در سمت خارج، بیشتر از داخل است.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



گزینه 2 161

الستیک برای اولین بار از شیرابۀ نوعی درخت ساخته شد ولی تورژسانس در بافت  های علفی باعث افزایش استحکام می  شود.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) قبل از تولید رنگ  های شیمیایی گیاهان از منابع اصلی رنگ برای رنگ  آمیزی الیاف بودند.

3) آلکالوئیدها که در شیرابۀ بعضی گیاهان به فراوانی یافت می  شوند در دفاع گیاه در برابر گیاه  خواران نقش دارند.

4) بعضی از آلکالوئیدها اعتیادآور هستند. همچنین ترکیباتی که در گیاهان ساخته می  شوند می  توانند در مقادیر مختلف سرطان  زا،

مسموم  کننده یا حتی کشنده نیز باشند.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

گزینه 1 162

همه موارد به نادرستی بیان شده اند.

بررسی موارد:

الف) نادرست. ویروس در خیلی از یاخته های گیاه ممکن است مشاهده شود ازجمله یاخته های آوندی! ولی الزامًا همه آن ها

آپاپتوز انجام نمی دهند.

ب) نادرست. تولید و انتشار ترکیب فرار برای دور کردن مورچه ها است نه جذب زنبورها!

ج) نادرست. زنبور وحشی از آن ها تغذیه نمی کند، بلکه زاده های آن تغذیه می کنند.

د) نادرست. با تعریف کتاب الزامًا گل جالیز گیاه دارزی نیست!

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 163

گیاهان برخالف جانوران نمی  توانند برای تأمین ماده و انرژی موردنیاز خود از جایی به جای دیگر بروند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) نهاندانگان بیشترین گونۀ گیاهی روی زمین را تشکیل می  دهند.

2) گیاهان اگرچه در جای خود ثابت هستند اما همانند جانوران به ماده و انرژی نیاز دارند.

3) افزون بر اینکه گیاهان منبع غذا برای مردم هستند، در تأمین مواد اولیه صنایعی مثل داروسازی و پوشاک نیز مؤثر هستند.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

گزینه 2 164

در نظر گرفته شود در صورت لقاح یا باشد و ژن نمود یاختۀ تخم زا تنها می تواند  در این لقاح ژن نمود یاختۀ اسپرم می تواند 

 و  ژن  نمود رویان  (صورتی) و ژن نمود آندوسپرم  خواهد بود. و در صورت لقاح و ژن نمود رویان

 (سفید) و ژن نمود آندوسپرم (WWW) در نظر گرفته می شود.

WRW

RWRW(RWW)WW

WW

تالیفی پیمان رسولی
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گزینه 2 165

کریچه(واکوئول) می  تواند محل ذخیرۀ آب، ترکیبات پروتئینی، اسیدی و رنگی باشد.

این بخش در بعضی گیاهان بیشتر حجم یاخته را اشغال می  کند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) آب بر اساس اسمز می  تواند از غشاء پروتوپالست و کریچه، آزادانه و بدون صرف انرژی عبور کند.

3) کاهش حجم یا پالسمولیز اگر طوالنی باشد، پژمردگی حتی با آبیاری فراوان نیز برطرف نمی  شود و گیاه به دنبال مرگ

یاخته  هایش می  میرد.

4) پالسمولیز و تورژسانس یاخته  ها، در اندازه یا بافت گیاهی مؤثر است.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

گزینه 1 166

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

گزینه 2 167

گیاهانی که به طور طبیعی در شرایط غرقابی رشد می کنند، سازوکارهایی برای تأمین اکسیژن مورد نیاز دارند. تشکیل بافت نرم

کنه ای هوادار در گیاهان آبزی و شش ریشه در درخت حرا از سازوکارهایی هستند که به تأمین اکسیژن مورد نیاز آن ها آ

می انجامند؛ پس تنفس آن ها از نوع هوازی است. مولکول گلوکز در تنفس هوازی باید تا حد تشکیل مولکول های  تجزیه

شود. در گزینه های ۱ و ۴ که مربوط به تخمیراند نادرست هستند.

الزم به ذکر است که درصورت تجمع محصوالت حاصل از تخمیر مرگ یاخته رخ می دهد نه مرگ برنامه ریزی شدۀ یاخته.

کنه ای هوادار و داشتن شش ریشه دو روش متفاوت است و ارتباطی به هم ندارند. دقت شود بافت نرم آ

CO  ۲

تالیفی حمید راهواره

گزینه 3 168

برگ  ها مهم  ترین منبع در گیاهان هستند. در برگ  ها روزنۀ هوایی وجود دارد. در برخی برگ  های گیاهان علفی می  توان روزنۀ آبی را

مشاهده کرد؛ پس در برخی برگ  های گیاهان علفی امکان مشاهدۀ هر دو نوع روزنه وجود دارد.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) در انتها یا لبۀ برگ برخی گیاهان علفی می  توان روزنه  های همیشه باز آبی را مشاهده کرد.

2) بیشتر تعرق از طریق روزنه  های موجود در برگ صورت می  گیرد.

4) یکی از سازگاری  های گیاهان مناطق خشک، کاهش تعداد یا سطح برگ  ها به منظور کاهش تعرق است.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا
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گزینه 4 169

استوانۀ آوندی مطابق شکل زیر در ساقۀ تک لپه ای مشاهده نمی شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: در ساقۀ گیاهان تک لپه، دسته ای آوندی به طور نامنظم پراکنده شده اند.

گزینۀ2: بن الد (کامبیوم) آوندساز فقط در ساقۀ ریشۀ دولپه ای ها مشاهده می شود.

گزینۀ3: بن الد (کامبیوم) آوندساز به سمت خارج، آبکش پسین می سازد و آبکش نخستین به وسیلۀ سرالدهای نخستین

(مریستم های نخستین) ساخته می شود.

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

گزینه 1 170

در اثر رشد یاختۀ رویشی، لولۀ گرده ایجاد می شود. در صورت لقاح دو اسپرم موجود در لولۀ گرده به سمت تخمدان برده می شود و

لولۀ گرده به درون خامه و کالله نفوذ پیدا می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

2) در صورت لقاح لولۀ گرده با عبور از کالله وارد خامه می شود نه برعکس!

3) قرارگیری دانۀ گرده روی کاللۀ مادگی، گرده افشانی نام دارد.

4) در اثر تقسیم میتوز یاختۀ زایشی در لولۀ گرده دو زامه (اسپرم) ایجاد می شود.

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 3 171

الف) نوار کاسپاری در دیوارۀ یاخته های آندودرم وجود دارد، نه در غشاء   آن!!

ب) یاخته های آندودرم (درون پوست) همانند یاخته های معبر در داخلی ترین الیۀ پوست هستند.

پ) نوار کاسپاری درون پوست مانع مسیر آپوپالستی از درون پوست به درون آوند چوبی می شوند.

ت) دیوارۀ یاخته های آندودرم و معبر از تیغۀ میانی و دیوارۀ نخستین ساخته شده اند که ترکیبی از پلی ساکارید و پروتئین است.

تالیفی پدرام فرهادیان
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گزینه 2 172

رنگ پرتقال توسرخ برخالف هویج به علت مواد موجود در کریچه است نه مواد موجود در دیسه  ها.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) ترکیبات رنگی کریچه مثل آنتوسیانین می  تواند در pH های متفاوت تغ�ر رنگ بدهند.

3) ترکیبات رنگی موجود در کریچه و رنگ  دیسه پاداکسنده هستند و می  توانند در بهبود عملکرد مغز و اندام  های دیگر مؤثر باشند.

4) در پا�ز با کاهش طول روز و کم شدن نور، ساختار سبزدیسه  ها در بعضی گیاهان تغ�ر می  کند و به رنگ  دیسه تبدیل می  شوند.

در این هنگام سبزینه در برگ تجزیه می  شود و مقدار آن کاهش می  یابد.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

گزینه 4 173

کنه ای به علت دیواره های چوبی ضخیم، سبب استحکام اندام می شوند. الف) یاخته های بافت سخت آ

کنه ای دیوارۀ پسین ضخیم و چوبی شده دارند. ب) یاخته های سخت آ

کنه ای دیوارۀ پسین ضخیم و چوبی شده دارند. چوبی شدن دیواره، اغلب (نه همیشه!!) سبب مرگ پ) یاخته های سخت آ

پروتوپالست می شود.

ت) بعضی آوندهای چوبی، از به دنبال هم قرار گرفتن یاخته های کوتاهی به نام عنصر آوندی تشکیل می شوند. در این آوندها

دیوارۀ عرضی از بین رفته و لولۀ پیوسته ای تشکیل شده است.

کنه ای اند. کنه ای وجود دارد. اسکلرئیدها، یاخته های کوتاه و فیبرها، یاخته های دراز سخت آ ث) دو نوع یاختۀ سخت آ

کنه ای!!) کار ذخیرۀ مواد را انجام می دهد. کنه ای در آوندهای آبکش (نه بافت سخت آ ج) بافت نرم آ

تالیفی پدرام فرهادیان

گزینه 4 174

یاخته    های موجود در پوشش تخمک سبزرنگ و فتوسنتز کننده    اند؛ بنابراین توانایی تبدیل مواد معدنی به مواد آلی را دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

"1": در محل منفذ تخمک عالوه بر الیۀ بیرونی الیۀ درونی نیز قابل مشاهده است؛ بنابراین نمی    توان گفت در محل منفذ تخمک تنها

الیۀ اتصال دهندۀ تخمک به دیوارۀ تخمدان قابل مشاهده است.

"2": اغلب (نه همه) یاخته    های موجود در بافت خورش به الیۀ بیرونی پوشش تخمک متصل    اند.

"3": پوشش داخلی تخمک به یاخته    هایی متصل    اند که همگی تقسیم میوز با سیتوکینز نامساوی انجام می    دهند.

تالیفی پیمان رسولی
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گزینه 3 175

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 2 176

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 3 177

گل جالیز از گیاهان انگل و غیر فتوسنتزکننده است. بخشی از مواد مورد نیازش (به ویژه مواد آلی) را از میزبان و بخشی را از محیط

(با جذب از ریشه یا جذب اکسیژن توسط اندام های هوایی) دریافت می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست؛ گیاهان گوشت خوار اکثر نیتروژن موردنیازشان را از نیتروژن آلی بدن شکار خود دریافت می کنند.

گزینۀ 2: نادرست؛ گیاه سس مانند تمام گیاهان میتوکندری و درنتیجه دنای حلقوی دارد.

گزینۀ 4: نادرست؛ آلکالوئیدهایی مانند نیکوتین گرچه می توانند باعث اعتیاد شوند ولی مخدر نیستند.

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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گزینه 1 178

بسته ماندن روزنه در بعضی کاکتوس  ها در جلوگیری از هدررفت آب مؤثر است. آرایش رشته  های شعاعی در هنگام تورژسانس از

افزایش عرض جلوگیری می  کند.

بررسی سایر گزینه  ها:

2) دیوارۀ پشتی یاخته  های نگهبان روزنه نازک  تر است تا در هنگام تورژسانس بیشتر خم شود و روزنه باز شود.

3) در پی افزایش پتانسیل آب، آب از این یاخته  ها خارج و روزنه در پی پالسمولیز یاخته  های نگهبان بسته می  شود.

4) نور با تحریک انباشت ساکارز و یون  های کلسیم و پتاسیم در این یاخته  ها پتانسیل آب آن  ها را کاهش می  دهد و باعث

تورژسانس و درنتیجه باز شدن روزنه می  شود.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

گزینه 3 179

هر فتوسیستم شامل آنتی های گیرنده نور و یک مرکز واکنش است. در مرکز واکنش مولکول های کلروفیل در بستری از پروتئین ها

قرار دارند.

برسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: باکتری های فتوسنتزکننده!

گزینۀ 2: همۀ دیسه ها رنگیزه دریافت کننده نور ندارند، مثل نشادیسه!

گزینۀ 4: در ساختار سبزدیسه، سه غشا وجود دارد که بین آن ها سه فضا دیده می شود.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 180

خزه ها تنها گیاهان فاقد بافت آوندی هستند و نظریۀ مونش که دربارۀ جابه جایی شیرۀ پرورده در آوند آبکش است در مورد آن ها

صدق نمی کنند.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 4 181

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 3 182

آوندهای چوبی یاخته های مرده ای هستند که در آن میان یاخته و غشاء یاخته از بین رفته است و فقط دیوارۀ چوبی شده آوند باقی

مانده است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: ضخامت دیواره در آوندهای الن دار یکسان نیست.

گزینۀ ۲: صفحۀ آبکشی مختص آوندهای آبکشی است، نه آوند چوبی!

گزینۀ ۴: جابه جایی شیرۀ پرورده مختص آوندهای آبکشی است، نه یاخته های نردبانی آوند چوبی!

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

گزینه 4 183

تمامی عبارت ها درست اند.

بررسی همۀ عبارت ها:

الف) بزرگ ترین بخش دانه در گیاه ذرت همان آندوسپرم با عدد کروموزومی تریپلوئید است که برای یک صفت تک ژنی و

تک جایگاهی دارای سه دگره است.

ب) بزرگ ترین بخش دانه در گیاه لوبیا همان لپه است و دارای دو مجموعۀ کروموزومی است.

ج) نمی توان گفت همواره در همۀ گیاهان یاختۀ تخم زا از نظر کروموزومی  هاپلوئید است. مثال در گیاه گندم زراعی که هگزاپلوئید

است، تخم زا تریپلوئید است.

د) در شرایط خاص و در صورت بروز خطای میوزی در آنافاز ایجاد گامت مادۀ 2n کروموزومی از یک گیاه 2n کروموزومی وجود

دارد.

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 2 184

یاخته های سرالدی همگی همانند یاخته های روپوستی در گیاهان فضای بین یاخته ای کمی دارند. توجه کنید که مهم ترین مناطق

مریستمی در گیاهان علفی جوان، مریستم های رأسی در نوک ساقه، شاخه های جانبی، کنار برگ ها و نزدیک به نوک ریشه است.

بررسی سایر گزینه ها:

1) یاخته های مریستمی همانند یاخته های بنیادی مغز استخوان دائمًا در حال تقسیم هستند؛ پس دنابسپاراز فعالی دارند. این

یاخته ها همانند یاخته های بافت پوششی به صورت فشرده قرار دارند و فضای بین یاخته ای اندکی دارند.

3) در گیاهان علفی رشد قطری ناشی از افزایش حجم یاخته های حاصل از مریستم ها است. از تمایز یاخته های مریستمی سه نوع

بافت اصلی گیاه ایجاد می شود.

4) مونوسیت ها همانند یاخته های سرالدی هستۀ   درشتی دارند که حجم بیشتر یاخته را به خود اختصاص می دهد. توجه داشته

باشید که مثًال مریستم نزدیک نوک ریشه توسط کالهک مرده و مریستم های هوایی توسط برگ های جوان محافظت می شوند.

تالیفی پیمان رسولی
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گزینه 3 185

اتیلن و آبسیزیک اسید دو تنظیم کنندۀ رشد هستند که در فرایندهای مربوط به مقاومت گیاه در شرایط سخت، رسیدگی میوه ها،

ریزش برگ و میوه نقش دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ1: جیبرلین برای این گزینه صادق نیست.

گزینۀ2: این گزینه برای اتیلن صادق نیست.

گزینۀ4: جیبرلین چنین تاثیری ندارد.

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 4 186

همۀ عبارت    ها درست    اند و یاختۀ ایجادکنندۀ کیسه رویانی بر اثر میوز بزرگ ترین یاختۀ بافت خورش ایجاد می شود.

توانایی میتوز دارد اما قدرت لقاح ندارد.

تولید و تقسیم آن در آن تخمک انجام می    پذیرد و توسط یاخته های دیپلوئیدی احاطه شده است.

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 3 187

کنه ای اسفنجی، یاخته های غالف آوندی و یاخته های یاخته های مابین دو روپوست برگ گیاه گندم (تک لپه)، یاخته های نرم آ

سامانه های آوندی هستند. در همه این یاخته ها، دیواره یاخته ای وجود دارد. دیواره همه یاخته های گیاهی در استحکام یاخته و

استحکام آن بخش از گیاه مشارکت دارد.

دقت کنید که همه این یاخته ها (از جمله یاخته های آوندی) الزامًا فتوسنتز انجام نمی دهند (رد گزینۀ 1) و (از جمله یاخته های آوند

چوبی) الزامًا زنده نیستند (رد گزینۀ 2) و (از جمله یاخته های غالف آوندی) الزامًا با یاخته های دیگر فاصله ندارند (رد گزینۀ 4).

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 188

گیاه توبره واش از حشرات نیتروژن موردنیاز خود را جذب می کنند. در حشرات ممکن است جانور ماده توسط جانور نر انتخاب شود.

مثًال جیرجیرک ماده با معیار اندازۀ بدن توسط جانور نر انتخاب می شود.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 3 189

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 1 190

یاخته  های نگهبان روزنه می  توانند از گلوکز به عنوان مادۀ اولیۀ تنفس یاخته  ای استفاده کنند.

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینۀ "2": اغلب گیاهان همۀ مواد آلی موردنیاز خود را می  سازند.

گزینۀ "3": خارجی  ترین الیۀ استوانۀ آوندی ریشه دارای نوار کاسپاری نیست.

گزینۀ "4": بخشی از تثبیت نیتروژن خاک توسط یوکاریوت  ها که دارای 3 نوع رنابسپاراز هستند، انجام می  شود.

تالیفی سهند میرطاهری

گزینه 2 191

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).

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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گزینه 3 192

این الیه بخشی از استوانۀ آوندی است و در استوانۀ آوندی هر سه مسیر انتقال مواد در عرض ریشه دیده می  شوند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) باتوجه به   شکل کتاب درسی یاخته  های الیۀ ریشه  زا می  توانند در مجاورت آوند آبکش و چوبی قرار بگیرد.

2) این یاخته  ها برخالف یاخته  های دورن  پوست مواد را در مسیر آپوپالستی نیز عبور می  دهند.

4) الیۀ درون  پوست دارای یاخته  هایی با دیوارۀ جانبی چوب  پنبه  ای است.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

گزینه 3 193

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 1 194

تنها مورد (ب) صحیح نیست. بیشتر تعرق از طریق روزنۀ برگ صورت می  گیرد.

بررسی تمام موارد:

الف) تعرق از روزنه، عدسک و پوستک می  تواند صورت بگیرد.

ب) یاخته  های نگهبان برگ توانایی تورژسانس و پالسمولیز دارند که باعث باز و بسته شدن روزنه می  شود که این در کنترل میزان

تعرق نقش دارد.

ج) عوامل محیطی و عوامل درونی بر باز و بسته شدن روزنه  ها مؤثر هستند.

د) نور با تحریک انباشت ساکارز و یون  های کلسیم و پتاسیم در یاخته  های نگهبان، پتانسیل آب این یاخته  ها را کاهش می  دهد.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

گزینه 2 195

در هنگام رشد رویان پوستۀ تخمک تغ�ر می کند و به پوستۀ دانه تبدیل می شود. منشأ ذخیرۀ غذایی دانۀ ذرت آندوسپرم است.

رویان به هنگام رشد و نمو از این منبع تغذیه ای استفاده می کند. به طورمعمول تغ�راتی که در پوستۀ دانه  رخ می دهد موجب

کنه ای است که دیوارۀ پسین ضخیم و چوبی دارند. یاخته های سخت شدن آن می شود. این عامل ناشی از یاخته های سخت آ

اسکلروئیدی قسمت های سخت گیاه را ایجاد می کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

1) یاخته های پارانشیمی با داشتن دیوارۀ نخستین نازک در ترمیم بافت های آسیب دیده مؤثر هستند.

3) یاخته های کالنشیمی با داشتن دیوارۀ نخستین ضخیم در استحکام و انعطاف پذیری اندام های جوان نقش مؤثری دارد.

4) یاخته های روپوستی در سامانۀ بافت پوششی در محافظت از گیاه و کاهش تبخیر آب نقش دارد.

تالیفی پیمان رسولی
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گزینه 3 196

در موارد زیر به ترتیب پتانسیل آب در حال کم شدن است.

روپوست ریشه (اپیدرم) - پوست ریشه - آندودرم (درون پوست) ریشه - الیۀ ریشه زا - آوند چوبی

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: گیاهان تیرۀ پروانه واران با ریزوبیوم همزیستی دارند. این باکتری قادر به تثبیت نیتروژن است، ولی فتوسنتزکننده نیست.

گزینۀ 2: نوعی سرخس (نه همۀ سرخس ها) آرسنیک را در خود جمع می کند.

گزینۀ 4: با افزایش تعرق جابه جایی مواد به کمک جریان توده ای در آوند چوبی افزایش می یابد.

تالیفی مسعود حدادی

گزینه 1 197

فقط مورد "الف" صحیح است.

بررسی موارد:

الف: بن  الد آوندساز ساقه در سمت خارجی چوب پسین قرار دارد. ضمن فعالیت این بن  الد و افزایش ضخامت چوب پسین، بن  الد

آوندساز به تدریج از مرکز ساقه دور می  شود.

ب: این گزینه برای بن  الد چوب  پنبه  ساز صادق نیست.

ج: سرالد نخستین تا حدی می  تواند سبب افزایش قطر شود.

د: کامبیوم چوب  پنبه  ساز و یاخته  های حاصل از آن درمجموع پیراپوست را می  سازند.

تالیفی سهند میرطاهری

گزینه 3 198

سیتوکینین موجب تأخیر در پیر شدن اندام های گیاهی می شود که همانند دیگر محرک های رشد در شرایطی می تواند اثر

بازدارندگی در رشد گیاه داشته باشد.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 199

در دوزیستان (که بیشتر تبادالت گازی از راه پوست صورت می گیرد)، کلیه همانند ماهی های آب شیرین، ادرار رقیق ایجاد می کند

ولی مثانه برخالف آن ها در مواقع کم آبی اجازۀ دفع این ادرار رقیق را نمی دهد و توان بازجذب آب را دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست. خزندگان، پرندگان و پستانداران پیچیده ترین شکل کلیه را دارند ولی در تمام مراحل زندگی دارای گردش خون

مضاعف هستند نه بخشی از آن!

یادآوری: دوزیستان در بخش ابتدایی زندگی دارای گردش خون ساده و در ادامه دارای گردش خون مضاعف هستند.

گزینۀ 2: نادرست. جذب یون ها هیچ گاه به روش اسمزی نیست! جذب یون ها یا به روش انتقال فعال و یا به روش انتشار

تسهیل شده و به کمک پروتئین های غشائی ناقل صورت می گیرد.

گزینۀ 4: نادرست. ماهیان ساکن آب شیرین (مانند ماهی قرمز) به طور طبیعی مقدار زیادی ادرار رقیق دفع می کنند. اگر این

ماهی ها در آب هایی که آزوال در سطح آن رشد کرده باشد و یا آب هایی که کود شیمیایی وارد آن شده و باعث رشد سریع باکتری،

جلبک و گیاهان آبزی شده است قرار داشته باشند، تحت اثر نامطلوب آن ها قرار می گیرند.

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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گزینه 1 200

توت فرنگی و زنبق هر دو دارای ساقه های ویژه ای هستند که به صورت افقی رشد می کنند اما در اولی رشد ساقه روی خاک و در

دومی رشد ساقه در زیر خاک اتفاق می افتد.

تالیفی پدرام فرهادیان

گزینه 3 201

به منظور تع�ن سرعت و جابه جایی و ترکیب شیرۀ پرورده از شته استفاده می شود. با ورود اندام مکندۀ شته به درون آوند آبکشی،

بافت گیاهی آسیب می بیند و هورمون اتیلن آزاد می کند.

بررسی تمامی عبارت    ها:

الف) میوه های نارس مزۀ ناخوشایندی دارند. هورمون اتیلن با اثر بر میوه ها موجب رسیدگی آن ها می شوند و احتمال خورده شدن

آن ها توسط جانوران و پراکنش آن ها در محیط را افزایش می دهند.

ب) در هنگام ریزش برگ در قاعدۀ دمبرگ الیۀ جداکننده  تشکیل می شود. جدا شدن یاخته ها از هم با تجزیۀ پکتین موجود در

تیغۀ میانی همراه است.

ج) هورمون اتیلن مقاومت گیاهان را در شرایط تنش زایی مانند آلودگی به ویروس های گیاهی افزایش می دهد.

د) در صورت افزایش نسبت هورمون اکسین به سیتوکینین در جوانه های جانبی، رشد جوانه های جانبی مهار شده و باعث

جلوگیری از پر شاخ و برگ شدن گیاهان می شود.

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 4 202

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 
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گزینه 3

گام اول

گام دوم

203

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 3 204

همۀ موارد صحیح هستند.

در رابطه با روزنه  های آبی توجه داشته باشید که این روزنه  ها همیشه باز هستند و محل آن  ها در گیاهان مختلف می  تواند در انتها

یا لبۀ برگ  ها مشاهده شود.

تالیفی سهند میرطاهری

گزینه 2 205

مغز ریشه در تک لپه ای و مغز ساقه در دو لپه ای دیده می شود. همان طور که در شکل مشخص است، بین مغز ریشۀ تک لپه ای ها و

پوست یاخته های آوندی قرار دارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: ذخیرۀ دانه در دو لپه ای ها، لپه ها هستند که در اغلب گیاهان دیپلوئید  باشند.

گزینۀ ۳: فضای بین دستجات آوندی ساقۀ دو لپه ای ها، توسط مغز ساقه پر می شود.

گزینۀ ۴: همۀ نهان دانه ها (ازجمله تک لپه ای ها) عنصر آوندی دارند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 4 206

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 1 207

اتیلن به  واسطۀ عامل چیرگی رأسی (اکیسن جوانۀ انتهایی) در جوانۀ جانبی تولید و افزایش می یابد؛ اما عاملی که مانع پیرشدن

اندام های هوایی می  شود سیتوکینین است نه اتیلن.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 2: نادرست - سیتوکینین (هورمون ساقه  زایی) سبب ایجاد ساقه از یاخته های تمایزنیافته (کال) می  شود نه اتیلن.

گزینۀ 3: نادرست - اتیلن هنگام ایجاد الیۀ جداکنندۀ دمبرگ، باعث تولید آنزیم های تجزیه  کنندۀ دیواره (مانند سلوالز) می  گردد.

گزینۀ 4: نادرست - اسیدآبسیزیک در شرایط نامساعد با دستور بستن روزنه های هوایی باعث کاهش تعرق می شود و همچنین از

رویش دانه ممانعت به عمل می آورد نه اتیلن.

"دقت کنید که بخش هورمون های گیاهی همیشه موردتوجه طراحان سؤال کنکور سراسری بوده و هست، به  ویژه که در این

بخش به طور معمول سؤال ترکیبی و مقایسه ای طرح می  شود."

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

گزینه 1 208

باکتری  های تثبیت  کنندۀ نیتروژن به صورت همزیست با گیاهان یا آزاد زندگی می  کنند، پس انگل نمی  توانند باشند.

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینۀ "2": بخشی از نیتروژن برای خود باکتری استفاده می  شود.

گزینۀ "3": جانداران دیگر این توانایی را دارند.

گزینۀ "4": سیانوباکتری  ها فتوسنتزکننده هستند.

تالیفی سهند میرطاهری
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یاخته  های اصلی آوند آبکش که شیرۀ پرورده را انتقال می  دهند همانند یاخته  های اصلی آوند چوبی فاقد هسته هستند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) آوند آبکش جزئی از تنۀ درخت است و در صورت حذف این بخش از درخت حرکت شیرۀ پرورده با مشکل مواجه خواهد شد،

زیرا این شیره تنها در این آوند انتقال داده می  شود.

2) مواد آلی که در آوند آبکش انتقال داده می  شوند به صورت تنظیم  شده تولید و مصرف می  شوند.

3) اگر تعداد محل  های مصرف بیشتر از آن باشد که محل  های منبع بتوانند مواد موردنیاز را فراهم کنند، گیاه دست به حذف برخی

میوه  ها، گل  ها یا دانه  های خود می  زند.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

گزینه 1 210

سؤال در ارتباط با یاخته  های بافت پارانشیم است. این یاخته  ها در ذخیرۀ مواد دخالت دارند.

تالیفی پدرام فرهادیان

گزینه 3 211

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 1 212

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 
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ازآنجایی که در مایع میان یاخته ای همه یاخته ها مرحله اول تنفس یاخته ای (قندکافت) انجام می شود، پس بدون نیاز به راکیزه نیز

 (در سطح پیش ماده) تولید می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

کنه ای الزامًا فتوسنتز انجام نمی دهند. گزینۀ 1: همه یاخته های نرم آ

گزینۀ 2: منظور از بخش استحکامی، دیواره یاخته ای است. یاخته های اسکلرئید در گیاه گالبی فتوسنتز انجام نمی دهند.

گزینۀ 3: واکنش های فتوسنتزی در یاخته های سرالدی اتفاق نمی افتد و این یاخته ها فاقد توانایی انجام فتوسنتز هستند.

ATP

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 4 214

گزینۀ "1": بعضی از گیاهان به دلیل داشتن مقادیر زیادی پکتین در تولید ژلۀ گیاهی نقش دارند.

گزینۀ "2": چوبی شدن دیوارۀ پسین در اغلب موارد باعث حرکت مرگ یاخته می شود و نه همیشه.

گزینۀ "3": بعضی از یاخته های گیاهی واکوئول بزرگی داشته که بیشتر حجم یاخته را اشغال کرده است.

گزینۀ "4": یاختۀ گیاهی که دچار کمبود آب شده، با آبیاری دچار تورژسانس می شود. همان طور که می دانید این یاخته قبل از

جذب آب، فشار اسمزی باالیی داشته است.

تالیفی پدرام فرهادیان

گزینه 4 215

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.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398
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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 3 217

طبق شکل کتاب یاخته  های مریستمی هستۀ بسیار بزرگی دارند.

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینۀ "1": برای مریستم  های جوانۀ جانبی یا بین دو گره صادق نیست.

گزینۀ "2": مریستم  های نوک ساقه توسط برگ  های بسیار جوان محافظت می  شوند.

گزینۀ "4": هر یاختۀ مریستمی فقط به یک نوع یاخته از یک نوع سامانۀ بافتی تمایز می  یابد.

تالیفی سهند میرطاهری

گزینه 2 218

هورمون اتیلن تحت تأثیر هورمون اکسین در جوانه های جانبی تولید می شود و موجب مهار رشد جوانه های جانبی می گردد.

کنه ای بخش های آسیب دیدۀ گیاهی هورمون اتیلن تولید می کنند و در هنگام آسیب های بافتی ترمیم به وسیلۀ یاخته های نرم آ

کنه ای است. یاخته های پارانشیمی همانند یاخته های آوند آبکش انجام می شود؛ پس منظور صورت سؤال یاخته های نرم آ

(سلول های مؤثر در انتقال شیرۀ پرورده) دیوراۀ نخستین نازک دارند.

بررسی سایر گزینه    ها:

کنه ای (پارانشیمی) استفاده کرد. 1) در فن کشت بافت می توان از یاخته های مجزای نرم آ

3) فیبر و اسکلرئید جزء یاخته های بافت اسکلرانشیمی هستند که اغلب پروتوپالست غیرزنده دارد. فیبر در مجاورت بافت آوندی

قرار دارد.

کنه ای سبزینه دار توانایی انجام فتوسنتز را دارند. در فرآیند فتوسنتز طی واکنش تجزیۀ 4) یاخته های نگهبان روزنه و یاخته های نرم آ

نوری آب، اکسیژن تولید می شود. این فرآیند در سطح داخلی تیالکوئیدها در مجاورت فتوسیستم II انجام می شود.

تالیفی پیمان رسولی
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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.

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 3 220

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 2 221

الف) درست.

ب) نادرست. کانال عبور آب در برخی سلول های جانوری نیز یافت می شود.

ج) درست. اسید آبسیزیک سبب مقاومت به کم آبی می شود. در این شرایط تولید کانال های عبور آب افزایش می یابد.

.

تالیفی منصور کهندل

گزینه 4

گام اول

گام دوم

222

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.
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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 

گزینه 4 224

بزرگ ترین یاختۀ تک هسته ای کیسۀ رویانی همان یاختۀ تخم    زا است. همۀ عبارت    ها درست    اند.

بررسی همۀ عبارت    ها:

یاختۀ تخم    زا همانند یاختۀ دو هسته    ای هاپلوئید محسوب می    شود و از هر صفت تک جایگاهی فقط یک دگره دارد. این یاخته

حاصل تقسیم میتوزاست و توانایی لقاح دارد. توجه کنید که تخم زا بزرگ ترین یاختۀ مجاور منفذ تخمک محسوب می    شود.

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 2 225

کنه) است که دیوارۀ نخستین ضخیم داشته و مانع رشد اندام گیاهی نمی شود و صورت سؤال ویژگی بافت کالنشیم (چسب آ

یاخته های آن دیوارۀ پسین ندارند.

ایران علوم تجربی دهم آزمون شماره 3 1396 مدارس برتر 

گزینه 1 226

 بعضی از گیاهان برای گل دادن نیاز به گذراندن یک دورۀ سرما دارند. 

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ2: آبسیزیک اسید هم با بستن روزنه های هوایی موجب حفظ آب می شود و هم در خفتگی جوانه ها مؤثر است.

گزینۀ3: اکثر گیاهان این کار را می کنند نه بعضی از آن ها !

گزینۀ4: این گزینه برای دانه گرده نارس صدق نمی کند.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394

گزینه 2 227

کاروتنوئیدها ترکیبات پاداکسنده کننده ای هستند که در کلروپالست حضور دارند. (درستی الف)

واکوئل در تورژسانس و در استحکام اندام های غیرچوبی گیاهان دخالت دارد. (درستی ب و د)

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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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  ۲N H  ۳

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

گزینه 3 229

گزینۀ (1): روی ریشۀ درخت آلبالو جوانه هایی ایجاد می شود که از رشد آن ها درخت های آلبالوی جدید ایجاد می شوند.

گزینۀ (2): سرخس ها از گیاهان آونددار بدون دانه اند که عناصر آوندی ندارند.

گزینۀ (4): پیاز، ساقۀ زیرزمینی کوتاه و تکمه مانند دارد که برگ های خوراکی به آن متصل اند.

تالیفی پدرام فرهادیان

گزینه 2 230

در پی تقسیمات میتوزی متوالی تخم اصلی، رویان گیاه به وجود می آید و رویان ساختار قلبی شکلی است که در هنگام تشکیل لپه

قابل مشاهده است. توجه کنید که در دو انتهای رویان سرالدهای نوک ساقه و ریشه تشکیل می شوند. تمامی یاخته های مریستمی

فاصلۀ بین  یاخته ای اندکی دارند و هستۀ درشت آن ها در مرکز یاخته قرار دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

1) یاخته های سرالدی می توانند همۀ یاخته های بافت پوششی را ایجاد کنند.

3) در نوک ریشه بخش انگشتانه مانندی وجود دارد که در محافظت از مریستم های نزدیک به نوک ریشه نقش دارد.

4) در چرخۀ کربس مولکول NADPH هم زمان با مصرف مولکول های سه کربنۀ تک فسفاته مصرف می شوند.

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 4 231

در همۀ نهان دانگان تک لپه ای و دولپه ای سامانه های بافتی توسط یاخته های مریستمی ایجاد می شود. در تمامی نهان دانگان اولین

عالمت رویش دانه، ظهور دانه ُرست است و اولین بخش خروجی از دانۀ ریشۀ رویانی است.

بررسی سایر گزینه ها:

1) بن الد آوندساز در نهان دانگان دولپه ای که رشد پسین دارند وجود دارد. بن الد آوندساز به سمت خارج آوندهای آبکش پسین و

یاخته های همراه را می سازد که هر دو دیوارۀ نخستین نازک دارند.

کنه ای و یاخته های غیرزنده ای مانند یاخته های چوب پنبه ای وجود دارد. 2) در پیراپوست یاخته های زنده ای مانند سلول های نرم آ

پیراپوست تنها در نهان دانگان مسن دولپه ای قابل مشاهده است.

3) آندوسپرم حاصل تقسیمات میتوزی تخم ضمیمه ای است. این بخش در دانۀ بالغ تک لپه ای ها وجود دارد اما در دانۀ بالغ

گیاهان نهان دانۀ دولپه ای از بین می رود.

تالیفی پیمان رسولی
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گزینه 2 232

الف) یاخته های نگهیان روزنه برخالف یاخته های دیگر روپوست، سبزینه دارند؛ بنابراین تنها یاخته های روپوستی که فتوسنتز انجام

می دهند، یاخته های نگهبان روزنه هستند.

کنه ای از هوا پرشده است، نه آب!! ب) در گیاهان آبزی فاصلۀ بین یاخته های نرم آ

پ) باتوجه به تصویر کتاب درسی می توان نتیجه گرفت که لیگنین به اشکال متفاوتی در دیوارۀ یاخته ای قرار می گیرد.

تالیفی پدرام فرهادیان

گزینه 1 233

جاندار موردمطالعه مزلسون و استال پیش هسته ای است.

الف) نادرست است. چون نقاط وارسی ویژۀ هوهسته ای ها است.

ب) درست است. چون هر یاخته ای توانایی تولید و ذخیرۀ  را دارد.

ج) درست است. چون هر گوارش درون  یاخته (نوعی هیدرولیز درشت مولکول) در هر یاخته ای قابل مشاهده است.

د) درست است. هم در هوهسته ای هم پیش هسته ای ها هر ژن توسط یک نوع رنابسپاراز رونویسی می شود.

ATP

تالیفی کیوان نصیرزاده

گزینه 3 234

فقط مورد "ج" عبارت را به درستی تکمیل می کند.

بررسی سایر موارد:

الف) هورمون آبسیزیک اسید و اتیلن در شرایط محیطی نامساعد افزایش می یابد. فقط اتیلن می تواند از سوخت های فسیلی نیز

رها شود.

ب) هورمون اکسین و آبسیزیک اسید و اتیلن، مانع از فعالیت جوانه های جانبی می شوند. اکسین از محرک های رشد است و

بازدارنده نیست.

د) هورمون  اتیلن که بر فرآیند رسیدگی میوه نقش دارد در شرایطی باعث حفظ آب گیاه می شود.

تالیفی مسعود حدادی

گزینه 2 235

کودهای شیمیایی که دارای مواد معدنی هستند اما کودهای آلی اگرچه حاوی مواد آلی هستند اما با تجزیه شدن این مواد،

به تدریج مواد معدنی را آزاد می  کنند.

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینۀ "1": در هر دو مسیر آب از دیواره عبور پیدا می  کند.

گزینۀ "3": گوجه  فرنگی نوعی گیاه جالیزی است و انگل نیست.

کنۀ هوادار دارد ولی گونرا آبزی نیست. گزینۀ "4": آزوال گیاهی آبزی است و نرم  آ

تالیفی سهند میرطاهری
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گزینه 4 236

پالست ها انواع مختلفی دارند، ازجمله؛ سبزدیسه، رنگ دیسه، نشاديسه. از بین این موارد فقط سبزدیسه ها دارای سبزینه هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ ۱: نادرست است.

گزینۀ ۲: همۀ سبزدیسه ها دارای سبزینه و کاروتنوئید هستند.

گزینۀ ۳: آلکالوئیدها ترکیباتی هستند که در شیرابۀ گیاهان یافت می شود، نه در رنگ دیسه ها!

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

گزینه 3 237

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

گزینه 3 238

در دیوارۀ نخستین، رشته  های سلولزی در زمینه  ای از پروتئین و انواعی از پلی  ساکاریدهای غیررشته  ای قرار می  گیرند.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) دیوارۀ نخستین به تیغۀ میانی که از جنس پکتین ساخته شده است، نزدیک  تر است.

2) استحکام و تراکم این دیواره از دیوارۀ پیشین بیشتر است.

4) مسیر سیمپالستی به پروتوپالست وابسته است. دیوارۀ پسین در صورت تشکیل به پروتوپالست نزدیک  تر است.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

گزینه 4 239

گزینۀ 1: نادرست. برخی گیاهان (گیاهان انگل) فتوسنتز نمی کنند.

گزینۀ 2: نادرست. برخی گیاهان ریشه ندارند.

گزینۀ 3: نادرست. سلول های نگهبان روزنه از سلول های تمایزیافتۀ روپوست و دارای کلروپالست هستند.

تالیفی منصور کهندل

گزینه 4 240

در گیاهانی که شش  ریشه دارند، ریشه ها می تواند از هوا، اکسیژن الزم برای انجام تنفس یاخته ای را جذب می کنند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 2 241

در ساقۀ همه گیاهان چوبی مریستم هایی مثل بن الد چوب پنبه ساز و آوندساز وجود دارند که می توانند مدامًا تقسیم شوند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: بن الد آوندساز زیِرپوست قرار دارد.

گزینۀ 3: ضخامت آبکش پسین کمتر از چوب پسین است..

گزینۀ 4: پیراپوست بخشی از پوست است نه بلعکس !

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

گزینه 2 242

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
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گزینه 3 243

دانۀ گردۀ رسیده در پی تقسیم میتوز یاختۀ هاگ و ایجاد تغ�رات در دیوارۀ آن به وجود می آیند. دانۀ گرده ممکن است صاف یا

دارای تزئینات خاصی باشد.

بررسی سایر گزینه ها:

1) دانه های گردۀ رسیده با شکافتن بساک در محیط رها می شوند.

2) دانۀ گردۀ رسیده دارای یک دیوارۀ داخلی و یک دیوارۀ خارجی است.

4) دانۀ گردۀ رسیده دارای دو یاختۀ هاپلوئیدی (با یک مجموعۀ کروموزومی) است که یاخته های رویشی و زایشی نام دارند.

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 3 244

موارد الف، ج و د جملۀ فوق را به طور نادرستی تکمیل می کنند.

بررسی موارد:

الف) نادرست. در هر دو، حجم واکوئل همانند حجم مایع میان یاخته تغ�ر می کند.

ب) درست. هر مادۀ ذخیره شده درون واکوئل باعث افزایش فشار اسمزی درون واکوئل نسبت به مایع میان یاخته می شود.

ج) نادرست. برعکس!

د) نادرست. دقت کنید که در واکوئل مولکول دنا و ژن وجود ندارد پس اصًال نقشی در انتقال صفات ایفا نمی کند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 245

تیغۀ میانی هیچ  گاه در کنار دیوارۀ پسین قرار نمی  گیرد. این تیغه در ابتدای تقسیم در کنار غشاء یاخته و بعد در مجاورت دیوارۀ

نخستین قرار می  گیرد.

بررسی سایر گزینه  ها:

1) دیوارۀ نخستین همانند دیوارۀ پسین می  تواند چند الیه باشد.

2) دیوارۀ نخستین، مانند قالبی، پروتوپالست را در برمی  گیرد؛ اما مانع رشد آن نمی  شود، زیرا قابلیت گسترش و کشش دارد، اما

دیوارۀ پسین پس از تشکیل مانع از رشد یاخته می  شود.

4) در بافت زنده اگر دیوارۀ پسین تشکیل شود، همواره در کنار غشا قرار خواهد داشت ولی دیوارۀ نخستین در صورت تشکیل

دیوارۀ پسین دیگر در مجاورت غشاء یاخته نخواهد بود.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا
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گزینه 1 246

تنها مورد (الف) صحیح نیست.

بررسی تمام موارد:

الف) غشاء کریچه همانند غشاء یاخته ورود و خروج مواد به یاخته را کنترل می  کند.

ب) کریچه می  تواند محل ذخیرۀ آب، ترکیبات پروتئینی، اسیدی و رنگی باشد.

ج) پروتئین گلوتن در برخی افراد باعث اختالل رشد و مشکالت جدی در سالمت و اختالل در هم  ایستایی می  شود. این پروتئین در

کریچه حضور دارد.

د) کریچه در هنگام تورم یا تورژسانس به دیوارۀ یاختۀ گیاهی می  چسبد و به آن فشار وارد می  کند.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا

گزینه 4 247

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).

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 3 248

فقط مورد "د" صحیح است.

بررسی موارد:

الف: تعرق در حرکت آب درون آوند چوبی نقش ایفا می  کند نه آبکش!

ب: بیشتر تعرق از روزنه  های برگ  ها انجام می  شود، پس فقط مختص برگ  ها نیست!

ج: تعرق از طریق روزنه  های هوایی است نه آبی!

د: صحیح است.

تالیفی سهند میرطاهری

گزینه 2 249

در بافت های آوندی عالوه بر یاختۀ آوندی، یاخته های دیگری مثل پارانشیم و فیبر وجود دارند. یاخته های فیبر پروتوپالست ندارند.

تارهای کشنده باالتر از یاخته های مریستمی نزدیک به نوک ریشه قرار دارند (رد گزینۀ 1). درون پوست (آندودرم) در ساقه وجود

ندارد (رد گزینۀ 3). در ساقۀ تک لپه ای ها پوست وجود ندارد (رد گزینۀ 4).

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 2 250

وسیع ترین بخش تنۀ یک درخت ۱۰ ساله، آوندهای چوبی پسین هستند که فاقد چوب پنبه (سوبرین) و دارای چوب (لیگنین)

هستند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست - در بخش چوب پسین، هیچ مریستم (سرالد) یافت نمی شود.

گزینۀ 3: نادرست - نقش اصلی آوندهای چوبی، هدایت شیرۀ خام است.

گزینۀ 4: نادرست - عدسک در بخش سطحی تنۀ درخت قرار دارد نه در آوندهای چوبی پسین.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

گزینه 3 251

فعالیت باکتری های تولیدکنندۀ ترکیبات نیتروژن دار برای گیاهان (باکتری های تثبیت کنندۀ نیتروژن، آمونیاک ساز و نیترات ساز)

درنهایت باعث ورود آمونیوم یا نیترات به ریشۀ گیاه می شود. در ریشۀ گیاه نیترات به آمونیوم تبدیل می شود.

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 2 252

گل رز گیاه  و ذرت گیاه  است. در گیاهان  یاخته های میانبرگ برخالف غالف آوندی در کلروپالست شان آنزیم روبیسکو

ندارند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست؛ سیستم های نوری در انتقال الکترون نقش دارند ولی عضو زنجیرۀ انتقال الکترون محسوب نمی شوند.

گزینۀ 3: نادرست؛ یاخته های آوندی هم عضو رگبرگ هستند که هیچ کدام میتوکندری و کلروپالست و درنتیجه زنجیرۀ انتقال

الکترون ندارند.

گزینۀ 4: نادرست؛ دفع آب به صورت مایع (تعریق) معموًال زمانی صورت می گیرد که مکش تعرقی کم باشد.

C  ۳C  ۴C  ۴

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 2 253

در بافت هادی آبکش، یاخته های همراه که در ترابری شیرۀ پرورده کمک می کنند، انرژی موردنیاز برای حرکت فعال ترکیبات آلی

آوند آبکش را تأمین می کنند.

تالیفی پدرام فرهادیان
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گزینه 2 254

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.

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 4 255

اگر والد ماده ژن نمود Aa و والد نر BB باشد. گامت نر تنهاB وگامت ماده  می تواند a یا A باشد. همچنین یاخته دو هسته ای از دو

AB داشته باشد. لپه نیز از نظر ژن نمودی مشابه رویان است و می توانند aa برابر شدن تخم زا ایجاد  می شود پس  می تواند ژن نمود

باشند و تخم ضمیمه ای حاصل آمیزش تخم زا و یاخته دو هسته ای است و می تواند  باشد.

بنابراین تمامی عبارت ها درست است.

AAB

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 3 256

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
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گزینه 3 257

هیچ  یک از کودها مواد آلی را در اختیار گیاهان قرار نمی  دهند.

بررسی سایر گزینه  ها:

گزینۀ "1": کودهای زیستی دارای باکتری  هایی (جاندار دارای DNA حلقوی متصل به غشا) هستند.

گزینۀ "2": از ویژگی   کودهای آلی همین امر است.

گزینۀ "4": طبق شکل کتاب درسی این دستگاه دارای این قسمت است.

تالیفی سهند میرطاهری

گزینه 3 258

موارد "الف" و "د" درست هستند

- ژن های سیتوپالسمی که بر روی دنای حلقوی قرار دارند در تمام یاخته های زنده هسته دار گیاه وجود دارند ولی ژن های مربوط به

کلروپالست فقط در برخی یاخته های اندام های هوایی بیان می شوند.

- تعداد ژن ها در سلول های هسته دار  زمانی یکسان است که تعداد هستۀ یکسان داشته باشند. سلول ماهیچه ای اسکلتی

چندهسته ای است. (رد مورد ب)

- برای آنزیم پپسین ژن سازنده نداریم ولی برای پپسینوژن ژن داریم. (رد مورد ج)

- هر ژنی توسط دنابسپاراز تولید می شود و دنابسپاراز نیز فعالیت نوکلئازی دارد. (تأ�د مورد د)

۲n

تالیفی کیوان نصیرزاده

گزینه 1 259

جیبرلیک اسید در یاخته های رویان تولید می شود و روی خارجی ترین الیۀ آندوسپرم (الیۀ گلوتن دار) اثر می گذارد. برای رسیدن به

آندوسپرم یاخته ای جیبرلیک اسید قطعًا از طریق پالسمودسم از درون پروتوپالست چند یاخته لپه عبور می کند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 4 260

هورمون آبسیزیک اسید در حفظ آب در گیاه نقش دارد اما نمی    تواند در افزایش رسیدگی میوه ها مؤثر باشد.

بررسی سایر گزینه    ها:

1) هورمون جیبرلین در تحریک رویش بذر غالت نقش دارد و در تولید میوه    های بدون دانه نیز مؤثر است.

2 و 3) هورمون اکسین در رشد میوه های بدون دانه و حفظ برگ    های گیاه نقش مؤثری دارد. همچنین این هورمون در خم شدن

ساقه به سمت نور و تحریک ریشه    زایی در کال نقش دارد.

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 2 261

پیاز ساقۀ زیرزمینی کوتاه و تکمه مانندی دارد که برگ های خوراکی به آن متصل است. پیاز خوراکی چنین ساختاری دارد. نرگس و

الله نیز پیاز دارند.

تالیفی پدرام فرهادیان

گزینه 4 262

الیۀ   ریشه زا خارجی ترین الیۀ   یاخته ای در استوانۀ   آوندی ریشه است. تمامی  عبارت ها درست اند.

بررسی همۀ   عبارت ها:

الف) یاخته های الیۀ   ریشه زا در تماس با آوند چوبی و آبکش قرار دارند.

ب) یاخته های الیۀ   ریشه زا در مقایسه با یاخته های آندودرمی اندازۀ   کوچک تری دارند.

ج) یاخته های الیۀ   ریشه زا در مجاورت بافت زمینه ای قرار دارند. بافت زمینه ای فضای بین روپوست و بافت آوندی را پر می کند.

د) یاخته های الیۀ   ریشه زا با پمپ کردن یون های معدنی به درون آوند های چوبی باعث ایجاد فشار ریشه ای می شوند.

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 2 263

موارد "الف" و "پ" به درستی بیان شده اند.

بررسی موارد:

الف) درست؛ با خروج مواد آلی مقدار زیادی آب درون  یاختۀ آوندی باقی می ماند. این مسئله به معنی افزایش پتانسیل آب درون

 یاخته است.

ب) نادرست؛ محل مصرف الزامًا محل ذخیرۀ مواد آلی تولیدشده در گیاهان نیست.

پ) درست؛ با ورود مواد آلی مقدار پتانسیل آب یاختۀ آبکش کاهش می یابد که به معنی افزایش فشار اسمزی است.

ت) نادرست؛ طی باربرداری آبکشی آب خارج شده از آوند آبکشی به آوندهای چوبی کناری وارد می شوند.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 1 264

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.

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گزینه 3 265

دیوارۀ   پسین نزدیک ترین الیۀ   دیوارۀ   یاخته ای به پروتوپالست است و تیغۀ   میانی قدیمی ترین بخش دیوارۀ   یاخته ای است. توجه

کنید که تمامی الیه های دیوارۀ   یاخته ای در حفظ شکل و استحکام یاخته نقش دارد. دیوارۀ   پسین از چندین الیه تشکیل شده

است اما تیغۀ   میانی تنها دارای یک الیه است.

بررسی سایر گزینه ها:

1) پیش از تشکیل دیوارۀ   نخستین، تیغۀ   میانی در تماس با غشاء پالسمایی قرار دارد. دیوارۀ   پسین نیز ممکن است (نه همواره) در

تماس با غشاء پالسمایی باشند. توجه کنید که در همۀ   بخش های دیوارۀ   یاخته ای ترکیبات پلی ساکاریدی وجود دارد.

2) تمامی بخش های دیوارۀ   یاخته ای از ورود عوامل بیماری زا به گیاه جلوگیری می کند و همگی توسط پروتوپالست ساخته

می شوند.

4) تنها تیغۀ   میانی بین دو یاختۀ   مجاور مشترک است و رشته های سلولزی تنها مختص دیوارۀ   پسین و نخستین است.

تالیفی پیمان رسولی
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گزینه 3 266

سرالدها یاخته های بنیادی گیاهی هستند که هستۀ درشت و تقسیم مداومی دارند و بافت های مختلف گیاهی را تشکیل

می دهند.

بررسی سایر گزینه ها:

1) در پیوند زدن، قطعه به گیاه پایه متصل می شود و در خاک قرار نمی گیرد.

2) مقاومت گیاه پایه در برابر بیماری و سازگاری در برابر خشکی و شوری در مورد روش پیوند زدن مطرح است، نه هر نوع تکثیر با

استفاده از بخش های رویشی!

4) اگر از قطعه، ریشه ایجاد شود، روپوست ریشه کوتین نمی سازد. کوتین همان ترکیب لیپیدی است که محافظت از گیاه را بر

عهده دارد.

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 4 267

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.

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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گزینه 2 268

فعالیت اکسیژنازی آنزیم روبیسکو در گیاهان  در پی پالسمولیز یاخته های نگهبان و بسته شدن روزنه های هوایی انجام می شود،

که این امر درنتیجه افزایش هورمون آبسیزیک اسید (ضد جیبرلین) رخ می دهد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: افزایش میزان هورمون آبسیزیک اسید منجر به پالسمولیز و افزایش فشار اسمزی در یاخته های نگهبان روزنه و بسته شدن

آن ها می شود.

گزینۀ 3: آبسیزیک اسید یک هورمون مهارکننده رشد است و در تبدیل سرالد رویشی به زایشی نقشی ندارد.

گزینۀ 4: هورمون اتیلن سرعت رسیدگی را افزایش می دهد نه آبسیزیک اسید. گوجه فرنگی با قرار گرفتن در محیط دارای اتیلن، از

حالت نارس (سبزرنگ) به حالت رسیده (قرمزرنگ) تبدیل می شود؛ یعنی کلروپالست ها به کروموپالست تبدیل می شوند.

C  ۳

تالیفی موسی بیات

گزینه 3 269

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 2 270

گزینۀ "1": تعرق در گیاهان مکش شدیدی را ایجاد می کند که می تواند در یک روز گرم از قطر تنۀ درخت بکاهد.

گزینۀ "2": خروج بخار آب از سطح اندام های گیاه به معنای تعرق است. علت تعرق، حرکت آب از محل دارای پتانسیل آب باالتر به

محل دارای پتانسیل آب پا�ن تر است.

گزینۀ "3": نیروهای هم چسبی و دگرچسبی پیوستگی ستون آب در آوندهای چوبی را حفظ می کنند.

گزینۀ "4": یاخته های زندۀ استوانۀ آوندی با صرف انرژی سبب انتقال فعال یون های معدنی به آوند چوبی می شوند.

تالیفی پدرام فرهادیان
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گزینه 1 271

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.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397

گزینه 2 272

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 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 میتوز (بزرگ تر) در دورترین فاصله از منفذ قرار دارد.

تالیفی موسی بیات

گزینه 4 273

اکسین با تحریک ریشه زایی قلمه ها، جذب آب و امالح برای قلمه ها را ممکن می سازد.همچنین این هورمون در تحریک طویل

شدن ساقه نیز نقش دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: اکسین که مانع رشد جوانه های جانبی می شود در خفتگی نقشی ندارد.

گزینۀ 2: آبسیزیک اسید که مانع رشد و جوانه زنی دانه ها است باعث بسته شدن روزنه ها هوایی می شود.

گزینۀ 3: اتیلن که باعث تسریع رسیدگی میوه ها می شود تأثیری بر خمیدگی گیاهچه ها به سمت نور ندارد.

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395

گزینه 4 274

در همۀ یاخته های پالسمودسم (زنده) قندکافت (گلیکولیز) انجام می گیرد. پس آنزیم واکنش اول آن با پیش مادۀ  در این

یاخته ها فعالیت می کند.

همۀ یاخته های گیاهی الزامًا زنده نیستند (رد گزینۀ 1). در سامانۀ بافت پیوندی نیز یاخته های پارانشیمی وجود دارد (رد گزینۀ 2).

دقت کنید که پوست از جنس لیپید است و ژن ندارد (رد گزینۀ 3).

ATP

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 1 275

قارچ بیماری زا از طریق عبور از منفذ روزنه ها (فضای بین دو یاخته نگهبان) یا فضای بین یاخته ها وارد می شود. قارچ ریشه ای هم

برای ورود به درون ریشه از فضاهای آپوپالستی عبور می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

2) اندام مکنده  انتهای رشته ی قارچ بیماری زا، از غشای یاخته روپوست عبور نمی کند.

3) ریشه پوستک ندارد.

4) ورود قارچ ریشه ای به درون ریشه  گیاهان یکی از معمول ترین سازگاری ها برای جذب آب و مواد مغذی از ریشه است نه از

بخش های مختلف گیاه!

ایران تالیفی آکادمی زیست معلمان 

گزینه 2 276

هورمون های سیتوکینین و جیبرلین در رشد جوانه های جانبی نقش دارند، اما آبسیزیک  اسید در کاهش رشد است. توجه کنید که

سیتوکینین موجب تأخیر در پیر شدن اندام های هوایی گیاهان می شود.

بررسی سایر گزینه    ها:

1) آبسیزیک  اسید مهارکنندۀ رشدی است که از نظر تأثیر روی جوانه های جانبی مخالف جیبرلین ها عمل می کند. هورمون اتیلن از

سوخت های فسیلی آزاد می شود و هر دوی هورمون های اتیلن و آبسیزیک اسید در شرایط نامساعد محیطی افزایش می یابند.

2) هورمون اتیلن، آبسیزیک اسید و اکسین در مهار رشد جوانه های جانبی نقش دارند. اکسین ها به عنوان سموم کشاورزی در از بین

بردن آفات کشاورزی مؤثرند.

4) هورمون اتیلن تحت تأثیر اکسین موجب مهار رشد جوانه های جانبی می شود. هورمون اتیلن از میوه های رسیده نیز آزاد

می شود. پس به دنبال رسیدن میوه ها میزان تولید اتیلن افزایش می یابد.

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 1 277

الف) یاخته های کالنشیمی در استحکام گیاه نقش دارند، اما یاخته های پوششی نقش حفاظتی ندارند.

ب) یاخته های آوند آبکشی برخالف چوبی زنده به شمار می روند.

پ) تراکئیدها و عناصر آوندی جزء یاخته های آوند چوبی بوده که هر دو روی دیوارۀ یاخته های خود، لیگنین دارند.

تالیفی پدرام فرهادیان

گزینه 4 278

یاخته  های معبر در همۀ گیاهان یافت نمی  شوند بلکه در گیاهانی وجود دارند که نوار کاسپاری عالوه بر دیواره  های جانبی درون

  پوست، دیوارۀ پشتی را نیز می  پوشاند.

تالیفی سهند میرطاهری

گزینه 1 279

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

تالیفی پدرام فرهادیان
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گزینه 4 280

برای ایجاد الیۀ جداکنندۀ دمبرگ، باید هورمون اتیلن افزایش و هورمون اکسین (عامل اصلی ریشه زایی قلمه ها) کاهش یابد.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست؛ وجود فشار ریشه ای ممکن است در برخی گیاهان علفی به فرآیند (تعریق) کمک کند نه فرآیند "تعرق".

گزینۀ 2: نادرست؛ وجود رابطۀ قارچ- ریشه  ای، باعث افزایش جذب فسفات می شود ولی شرط اصلی جذب فسفات از خاک نیست.

گزینۀ 3: نادرست؛ یاخته های ویروسی در گیاهان، سالیسیلیک اسید می سازند که اثر آن بر یاختۀ سازنده باعث مرگ یاخته ای و اثر

آن بر یاخته های اطراف تحریک تولید ترکیبات ضدویروس است.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 3 281

آنزیم های الزم برای انجام چرخۀ کالوین (تثبیت کربن) از ژن های هسته یا ژن های دنای حلقوی سبزدیسه ساخته می شوند.

از آنجایی که تولید این پروتئین ها درون مایع میان یاخته و یا درون بستره اتفاق می افتد می توان گفت همه پروتئین های درگیر

درون میان یاخته (سیتوپالسم) ساخته می شوند. دقت کنید که مایع میان یاخته (سیتوسل) شامل کلروپالست و دیگر اندامک ها

نمی شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: در واکنش های مستقل از نور، نوکلئوتید ناقل الکترون  اکسایش یافته و در واکنش های وابسته به نور

 کاهش می یابد.

گزینۀ 2: تولید اکسیژن در سبزدیسه درون فضای تیالکوئید اتفاق می افتد که با غشاء تیالکوئید (داخلی ترین غشاء) محصور شده

است.

گزینۀ 4: زنجیرۀ انتقال الکترون از فتوسیستم 2 به فتوسیستم 1، الکترون ها را انتقال می دهد، نه برعکس!

(N ADP H)

N ADP +

تالیفی حشمت اکبری برهانی

گزینه 3 282

اکسین ها که به عنوان عامل نارنجی استفاده شدند، قادرند باعث سرطان زایی شوند. اکسین در درشت کردن میوه های بدون دانه

نقش دارد. به تأخیر انداختن پیری، کار سیتوکینین است. با قطع جوانه های رأسی مقدار این هورمون در جوانۀ جانبی کاهش

می یابد. هورمونی که اولین بار در قارچ شناسایی شد، جیبرلین بود.

تالیفی منصور کهندل

گزینه 3 283

کنۀ غیرزنده و فاقد آنزیم (کاتالیزور زیستی) هستند نه تمام آن ها. اغلب یاخته های سخت  آ

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: نادرست؛ در آوندهای چوبی، دیوارۀ دوم در سطح درونی دیوارۀ اول قرار دارد و جایگزین آن نشده است.

گزینۀ 2: نادرست؛ گیاه موردمطالعۀ داروین در متن کتاب درسی، چمن از گندمیان (تک لپه) است و در تک لپه ها مرکز ریشه را مغز

پارانشیمی پر کرده است.

گزینۀ 4: نادرست؛ تمام گیاهان (ازجمله خزه ها) دارای سرالد نخستین هستند ولی خزه ها گیاهان بدون آوند هستند و باربرداری

آبکشی در آن ها معنی ندارد.

اکبرپور تالیفی علیرضا 
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گزینه 1 284

در همۀ گل    های کامل تعداد کیسه    های گرده چهار عدد و تعداد میله    ها یک عدد است؛ بنابراین صورت سؤال درست است و باید به

دنبال گزینۀ نادرست باشیم. توجه کنید که هر گل ناقص می    تواند تک جنسی یا دوجنسی باشد.

بررسی سایر گزینه    ها:

2) هر گل تک جنسی قطعًا ناکامل است؛ زیرا یکی از حلقه    های زایشی را ندارد.

3) هر گیاه کامل قطعًا دوجنسی است؛ زیرا هر دو حلقۀ زایشی را دارد.

4) بر اساس متن کتاب درسی گل دوجنسی هر دو حلقۀ زایشی را دارد.

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 1 285

در نهان دانگان تک لپه ای تراکم دسته های آوند چوب و آبکش در نزدیکی روپوست بیشتر از سایر بخش ها است، در این گروه از

گیاهان غالف آوندی فتوسنتز کننده است، پس توانایی تبدیل مواد معدنی به مواد آلی را دارد.

بررسی سایر گزینه ها:

۲) در نهان دانگان دولپه ای روزنه های آبی در حاشیۀ برگ ها قرار دارند اما در نهان دانگان تک لپه ای روزنه های آبی در نوک برگ

حضور دارند.

۳) در نهان دانگان دولپه ای آوند آبکش به صورت شاره ای شکل در میان یاخته های آوند چوبی قرار گرفته است.

۴) ممکن است رشد پسین در ریشه و ساقۀ   نهان دانگان دولپه ای و تک لپه ای اتفاق بیافتد.

تالیفی پیمان رسولی

گزینه 4 286

آنزیم های دنابسپاراز موجود در یک دوراهی همانندسازی هریک روی یک رشته الگو فعالیت دارند. ازآنجایی که رشته های مولکول

دنا جهت برعکس دارند، پس دو آنزیم دنابسپاراز یک دوراهی در جهت های متفاوت رشته های دنا حرکت می کنند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ 1: برخی از پروتئین های موجود درون سبزدیسه توسط ژن های هسته ساخته می شوند.

گزینۀ 2: آنزیم های دنابسپاراز در تولید نوکلئوتیدهای سه فسفاته نقشی ندارند.

گزینۀ 3: آنزیم دنابسپاراز در حین فعالیت بسپارازی یک نوکلئوتید سه فسفاته را به یک نوکلئوتید یک فسفاته و دو فسفات آزاد

تبدیل می کند (پس دو فرآورده حاصل می کند) و دقت کنید که فرآورده فعالیت نوکلئازی آنزیم در هربار یک نوکلئوتید یک فسفاته

است.

تالیفی حشمت اکبری برهانی
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گزینه 4 287

کال گیاهی، یاخته های مریستمی (سرالدی) دارد. مریستم دارای هستۀ بزرگ، سیتوپالسم اندک و فاقد کریچه (اندامک دارای

آنتوسیانین) است.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ "1": نادرست؛ اندازۀ میتوکندری (راکیزه) معموًال از اندازۀ کلروپالست (سبزدیسه) کوچک تر است.

گزینۀ "2": نادرست؛ اندازۀ کریچه به طورمعمول از اندازۀ هسته بزرگ تر است و در بسیاری از یاخته های گیاهی بزرگ ترین اندامک

است.

گزینۀ "3": نادرست؛ به طورمعمول کلروپالست (سبزدیسه) نسبت به دستگاه گلژی بزرگ تر است.

اکبرپور تالیفی علیرضا 

گزینه 4 288

همۀ موارد صحیح است. عامل اصلی در انتقال شیرۀ خام در بیشتر گیاهان تعرق است.

بررسی تمام موارد:

الف) علت تعرق حرکت آب از محلی با پتانسیل بیشتر به محلی با پتانسیل کمتر است.

ب) تعرق عمدتًا از روزنه  های موجود در برگ  ها صورت می  گیرد.

ج) نیروی کشش تعرق آن  قدر زیاد است که می  تواند باعث کاهش قطر تنۀ درخت شود و در صورت نبود استحکام کافی دیواره،

تنه له می  شود.

د) یاخته  های نگهبان روزنه که دارای رشته  های سلولزی با آرایش شعاعی هستند میزان ورود مواد از روزنه و درنتیجه تعرق را کنترل

می  کنند.

تالیفی امیر مسعود معصوم نیا
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