اگر دااگشنه اصالح شود  ،مملکت اصالح میشود.
خم
امام ینی (ره )

t.me/limootorsh_free

پیش آزمون شماره 01
0031/01/10

زیـــــــست شناسی تـــــــــــک رقمی ها
دفترچــــــــه پاســـــخنامه تشـــــریحی

شـــــــــــمــــارهــــــــــــــــــــ01
گروه مولفان

m
o
تعداد سواالت در هر فصل

ویژگی های پاسخنامه آزمون

آزمـــــون زیســـــــــت شناســـی – ویژه کنکور 39

پــــــیش آزمــــــــــــــونـــــــــ

 .0سروش مرادی

 .2محمد شاکری

c
.
h

s
r

آنالیز دقیق سواالت

o
to

ارائه دام های متداول تست

تشریح تمام گزینه ها همراه با نکات

o
o

ارائه کادر های آموزشی

پروژه آزمونهای جامع –  01سوال

il m

Limootoorsh.com
برای ثبتنام در
هشدار :هرگونه کپی و استفاده از منابع این آزمون شرعا حرام وپیگرد قانونی دارد

آزمونها اسکن کنید
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آزمونهای زیست لیموترش

1

دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 4

در گیاهان دانهدار ،اولین عالمت جوانه زنی دانه ،ظهور ری شهچه ا ست ،در این گیاهان به دلیل عدم خروج هاگ از هاگدان و ر شد آن در درون هاگدان،
گامتوفیت در بخشی از اسپوروفیت بالغ تمایز مییابد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در خزه و سرخس و بازدانگان (گیاهان آرکگندار)  ،بافت تغذیه کننده رویان یک مجموعه کروموزومی( هاپلوئید) دارد ،بخش پر سلولی نر
(آنتریدی) در خزه و سرخس گامتها را آزاد میکند.
گزینه  )2در گیاهان خزه و نهاندانگان ،گیاه اصلللی هیاگاه وابهللته نیهللت ( در خزه گیاه اصلللی هاپلوئید (گامتوفیت) و در نهاندانگان دیپلوئید
(ا سپوروفیت) ا ست) در خزهها ساختار پر سلولی هاپلوئیدی (آنتریدی) گامتهای تاژک ایجاد میکند ( .البته حوا ستون با شه تخمزا تاژک دار نی هت
و(ج شنواره طالیی لیموترش  -آزمون و جزوه و کتاب زی هت -در ا سفند از د ست ندهید) تو سط ساختار پر سلولی گامتوفیت ماده و درون آرکگن ایجاد
میشود)

آنالیز سوال

گزینه  )3در گیاهان دانهدار (گیاهان بدون سانتریول یا عالی) لقاح در تخمک صورت میپذیرد ،تنها در گیاهان دولپهای برگهای تغییرشکل یافته
( لپهها) در دانه ،آلبومن را به طور کامل مصرف میکنند.

m
o

نوع سوال  :استداللی و مفهومی و تحلیلی ،خط به خط

c
.
h

مبحث سوال  :چرخههای گیاهی ()309

سطح سوال  :نسبتا سخت

s
r

o
to

o
o

خزه از نگاه طراحان کنکور سراسری :
اسپورفیت بالغ فتوسنتز نمیکند.
 اسپورفیت بالغ به گامتوفیت همیشه پیوسته باقی میماند. اسپورفیت کوچکتر از گامتوفیت است.ل تراکئید ،عناصر آوندی و سلولهای غربالی ندارد.
ل گیاه اصلی هاپلوئید است ،پس کروموزوم همتا و جهش مضاعف شدن ندارند.
ل گیاه اصلی گامتوفیت و هاپلوئید است.
ل گیاه اصلی از رشد هاگ ایجاد میشود.
سوال :اگر خزه نر  abو خزه ماده  ABباشد:
 -1انواع اسپروفیت؟ یک نوع با ژنوتیپ AaBb
 -2انواع تخمزا و انتروزوئید؟ یک نوع تخمزا ( )ABو یک نوع آنتروزوئید ()ab
 -3انواع هاگ و اگمتوفیت نسل بعد؟ ab -aB – Ab – AB
 -4انواع آمیزش های ممکن در نسل بعد؟ 4 * 4 = 11

il m
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آزمونهای زیست لیموترش

گزینه 2

سلولهای گیاه اصلی در خزه به خاطر اینکه هاپلوئید (گامتوفیت) است توانایی تولید هاگهای جنهی را ندارند ،در این گیاهان اسپوروفیت در تمام
طول عمر واب هته به گامتوفیت ا ست .گیاهانی که اندوختهی دانه قبل از لقاح تشکیل می شود ،بازدانگان ه هتند ،در این گیاهان ا سپوروفیت در
دروان جوانی به آندوسپرم وابهته است.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در دانه بالغ بازدانگان ممکن است ،بیش از دولپه مشاهده شود ،پراکنش زادههای جدید دانهداران از طریق دانه است.
گزینه  )3در همهی گیاهان سلولهای ایجاد کننده گامتها (آنتروزوئید و تخمزا) ،حاصل تقهیم میتوز ههتند ،نکته مهم که باید بلد باشید این
است که تنها در خزه گامتوفیت نر توانایی تثبیت  CO2جو را دارد.

آنالیز سوال

گزینه  )4در گیاهان سرخس و خزه ،ساختار های پر سلولی (گامتوفیت ماده) تغذیه ا سپوروفیت جدید را برعهده دارند ،در همهی گیاهان ژنوتیپ
سلولهای ایجادکنندهی هاگ ،یکسان است.
نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،خط به خط ،دامدار مبحث سوال  :مقایسه چرخه زندگی گیاهان ( )309سطح سوال  :نسبتا سخت
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دفترچه پاسخنامه اکمال تشریحی

گزینه 1

در خزه و سلللرخس ،هاگ خارج از هاگدان میروید ،گامتوفیت در خزه دو نو ع استتت یینی گامتوفیت نر و گامتوفیت ماده ،اما در ستترخ
گامتوفیت فقط یک نوع است و گامتوفیت نر یا ماده وجود ندارد.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )2تنها در خزه ،اسپوروفیت به گیاه اصلی (گامتوفیت) وابهته است و در خزه لقاح گامتها به اب سطحی نیازمند است.

آنالیز سوال

گزینه  )3در دانهی گیاهان دولپهای و بازدانگان میتواند دولپه دیده شود که در این گیاهان ،درون دانهی بالغ آلبومن دیده نمیشود.
گزینه  )4اسپوروفیت بالغ در سرخس و بازدانهها و نهاندانه ها به گامتوفیت وابهتگی ندارد ،همهی گیاهان نام برده آوندی ههتند وتراکئید دارند.

نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،خط به خط ،دامدار

مبحث سوال  :رفتار در جانوران ()407

سطح سوال  :متوسط
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گزینه 2

o
to

o
o
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برای تههیل در برداشت مکانیکی میوهها ،از هورمون اتیلن استفاده یمشود که این هورمون در شرایط آسیب مکانیکی ،ورود عوامل بیماریزا ،شرایط
بیهوازی و غرقابی افزایش مییابد.
بررسی سایر گزینهها :

گزینه  )1در شت کردن میوههای تریپلوئیدی (بدون دانه) تو سط هورمون ژیبرلین انجام میگیرد ،هورومون سیتوکینین در رئوس ساقه تولید
میشود.

گزینه  )3تحریک تقهللیم سلللولی بر اور هورمونهای ژیبرلین و سللیتوکینین میتواند صللورت گیرد ،موور در توقف رشللد جوانههای جانبی نقش
اکهین است.
گزینه  )4هورمون آبهیزیک اسید سبب خفتگی دانهها میشود ،افزایش انعطاف پذیری دیوارهی سلولی در اور هورمون اکهین رخ میدهد.
اتیلین ترکیب آلی گازی شکلی ا ست که در اثر سوختن ناقص نفت تولید می شود بیش از یک قرن پیش پرورشدهندگان مرکبات پی بردند
که اگر میوههای مرکبات را در یک اتاق که با بخاری نفتی گرم میشووود ن ه دارند میوهها زودتر میرسووندر رسوویدگی میوهها به این(جشوونواره
طالیی لیموترش  -آزمون و جزوه و کتاب زیسووت -در اسووفند از دسووت ندهید روش در اثر هورمون اتیلن انجام میشووود میزان اتیلن نه تن ا
تحت تأثیر تنش آب بلکه در واکنش به زخمهای مکانیکی بافت ،آلودگی هوا ،عوامل بیماریزا (مانند  ،TMVگال ،زنگ ،سووویاهک ،ویرو)ید
شرایط غرقابی (قرار گرفتن بخشهایی از گیاه درون آب به مدت طوالنی و بیهوازی افزایش مییابد.
اغلب بافتهای گیاهی اتیلن تولید میکنندر امروزه از اتیلن برای تسریع و افزایش رسیدگی میوههای گوجه فرنگی ،انگور و دیگر میوههایی که
قبل از ر سیدگی چیده می شوند ا ستفاده می شود .اتیلن همچنین باعث س ست شدن میوههایی مانند گیالس نیز می شود و در نتیجه بردا شت
مکانیکی این میوهها را تسهیل میکند.
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گزینه 2

در همهی گیاهان ،فعالیت مریهتمهای نخهتین سبب ایجاد بافتهای نخهتین یا به عبارتی رشد نخهتین می شود ( .مریهتمهای نخهتین در رشد
طولی نقش دارند)
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1گیاه ارکیده از گیاهان علفی چندسللاله اسللت ،این گیاه معموال چندبار در طول زندگی چندسللاله خود موفق به گل دهی میشللود ولی
گیاهان دو ساله ( هویج و پیاز و  ) ...پس از دو دورهی رویشی از بین میروند.
گزینه  )3گیاه ذرت از جمله گیاهان یکهاله است که پس از یک فصل رشد ،موفق به تولید دانه و گل میشود و دو دورهی رویشی ندارد.

آنالیز سوال

گزینه  )4گیاه آگاو جزء گیاهان چندسللاله علفی اسللت که در طول عمر خود تنها یکبار موفق به گل دهی میشللود ،گیاهان دو سللاله پس از یک
دورهی رشد حاوی ساقه کوتاه و طوقهای از برگها ههتند.
نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،خط به خط مبحث سوال  :رشد نخستین و ثانویه در گیاهان ()310

6

سطح سوال  :متوسط

گزینه 1

m
o

یه نکته خیلی کلی و مهم :

در همهی گیاهان  :رشد نخستین بر اثر تقسیمات گروهی از مرایستمهای راسی صورت میگیرد.
بررسی سایر گزینهها :

c
.
h

گزینه  )2در بسیاری از گیاهان چوبی ،تقریبا هر سال به بار نشهتن و گلدهی رخ میدهد.
گزینه  )3درهمهی گیاهان دانهدار ،هورمون آبسیزیک اسید برخالف هورمون ژبیرلین درخفتگی دانهها نقش دارد.

آنالیز سوال

(سرخ

آوندار است ولی دانه ندارد).

s
r

گزینه  )4در برخی گیاهان علفی دوساله (در ریشهی هویج) ،ساختارهای پهین در ریشه گیاه ایجاد میگردد.

o
to

نوع سوال  :استداللی و مفهومی ،خط به خط مبحث سوال  :رشد نخستین و ثانویه در گیاهان ()310

سطح سوال  :متوسط

رشد نخستین

o
o

 -1مریهللتمهای نخهللتین در همه گیاهان (حتی خزه) و در مناطقی چون نوک ساقه و نزدیک به نوک ری شه (باالی کالهک) یافت میشللوندو دارای
سلولهای کوچک و تمایز یافتهای میباشند که هسته بزرگ و سیتوپالسم کم و قدرت تقسیم باال (فعالیت هلیکاز و  DNAپلیمراز زیاد) دارند.
 -2مریستمهای نخستین با تقسیم متوالی باعث افزایش طول در محل حضور مریستم میشوند به این صورت که سلولهای جدیدی به نوک گیاه
اضافه شده و گیاه طویلتر میگردد.

il m

 -3ر شد قطری ساقه و ری شههای جوان که تنها مری هتم نخ هتین دارند (مثالً گیاهان یک ساله) با افزایش حجم سلولهای حا صل از تق سیم این
مریستمها به وجود میآید (چون گیاهان یک ساله حلقه کامبیوم و رشد پهین ندارند).

 -4سلولهای جدید حا صل از مری هتمهای نخ هتین در ری شهها ساقهها و برگها به بافتهایی مانند روپو ست (اپیدرم) زمینهای (پو ست) و آوندی
(استوانهی مرکزی) مییابند که به آنها بافتهای نخستین میگویند.

ترکیب :در برش عرضی ساقه و ریشهی گیاان علفی  3بخش (روپوست  +پوست  +استوانهی مرکزی) دیده میشود.

 -5برخی از سلولهای حا صل از مری هتمهای نزدیک به نوک ری شه بخ شی از کالهک ری شه را نیز ت شکیل میدهند (کالهک از مری هتمهای نوک ری شه
محافظت میکنند)
ترکیب :مری ستم نوک ری شه مولد کالهک ریشلله (چوب پنبه) اسللت از طرف دیگر مری ستم پ سین نیز میتواند چوب پنبه بهللازد(جشللنواره طالیی
لیموترش  -آزمون و جزوه و کتاب زیهت -در اسفند از دست ندهید) (کامبیوم چوب پنبه ساز)
نکته  :هم گیاهان علفی و هم گیاهان چوبی توانایی ساختن چوب پنبه دارند.
 -6رشد نخهتین مانند این است که به یک سری بشقاب که روی هم چیده شده بشقاب اضافه کنیم در این صورت ستون بشقابها بلندتر می شود ولی بر
پهنای آن افزوده نمیشود.
 -7جمع بندی:
رشد نخهتین باعث طویل شدن گیاه و پیدایش ساختارهای ابتدایی میشود (بزرگ شدن اندازه سلولها در مرحله  G2, G1اینترفاز صورت میگیرد)
به جز مری ستمها و کالوس (مجموعهای از سلولهای گیاهی ا ست که به دلیل فعال کردن همهی ژنهای آن به تودهای از سلولهیا تمایز نیافته تبدیل
شده است) در پیکره گیاهان بقیه سلولها تمایز یافتهاند.

4
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گزینه 1
بررسی مههی گزینهها :

ورد اول) هورمون سیتوکینین ،در فن ک شت بافت ،سبب تمایز کالوس به ساقه گردد ،هورمون اک سین میتواند نقش بازدارنده
بررشد جوانههای جانبی داشته باشد( .چیرگی راسی) (رد گزینه)
مورد دوم) هورمونهای گیاهی مثل اتیلن و آبهلللیزیک اسلللید و حتی محرکهای رشلللد نیز میتوانند نقش خود را با استتتداده عوامل
رونویسی انجام دهند ،هورمون اتیلن در شرایط آسیب مکانیکی افزایش مییابد( .رد گزینه)
مورد سوم) هورمون آبهلیزیک اسلید ،در گیاهان تحت تنش خشلکی با بهلتن روزنههای هوایی در جهت کاهش فیالیت کربوک سیالزی
روبیسکو عمل میکند ،این هورمون به همراه هورمون اتیلن می تواند مراحل انتهایی نمو گیاهی رو کنترل نماید( .تایید گزینه)

آنالیز سوال

مورد چهارم) هورمون اتیلن در هنگام ورود ویروئیدها ،افزایش مییابد ،هورمون آبهللیزیک اسللید نقشللی مخالف ژیبرلین دارد و (جشللنواره
طالیی لیموترش  -آزمون و جزوه و کتاب زیهت -در اسفند از دست ندهید) مانع از جوانه زنی دانه شود( .رد گزینه)
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o

نوع سوال  :استداللی و خط به خط و ترکیبی ،دامدار
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سطح سوال  :سخت

مبحث سوال  :هورمونهای گیاهی ()310

s
r

o
to

o
o

il m

8

گزینه 4

گیاهان چمن و خزه ،دارای تولیدمثل غیرجنهی (رویشی) ههتند که در این نوع تولیدمثل کلونهایی از جاندار والد ایجاد میشود.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1نخود (حبوبات) و گندم (غالت) معموال به روش تکثیر دانه در محیط افزایش مییابند و تولیدمثل میکنند.
گزینه  )2گیاه توت فرنگی از طریق ،ساقهی رونده و گیاه الله از طریق پیاز تولیدمثل رویشی انجام میدهد.
گزینه  )3گیاهان پیاز و نرگس از جمله گیاهان تک لپهای ههتند و در هنگام جوانهزنی ،غالف را برای محافظت ایجاد میکنند.

آنالیز سوال

نوع سوال  :استداللی و خط به خط و مقایسهای مبحث سوال  :چرخه زندگی گیاهان ()310

سطح سوال  :متوسط

t.me/limootorsh_free
ویژه آزمون مرحلــه  11بهمن قلم چی

1

آزمونهای زیست لیموترش

گزینه 2

در گیاهان دانهدار ،رشللد هاگ در درون هاگدان ادامه مییابد ،این گیاهان به منظور جوانهزنی دانه  ،نفوذ آب و اکهللی ن به داخل دانه برای جوانه زنی آن
الزامی است.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1در سرخ

و خزه  ،گامتوفیت عدم وابهللتگی به اسللپوروفیت دارد ،در گیاه سللرخس گامتوفیت (پروتال) بخشهای نر (آنتریدی) و ماده

(آرکگن) را ایجاد می کند.در خزه هر گامتوفیت نر یا ماده بخش آنتریدی یا آرکگن را ایجاد میکند( .در سلللرخس یک نوع گامتوفیت و در خزه دونوع
گامتوفیت وجود دارد)
گزینه  )3در نهاندانگان از جمله زنبق و همانین سرخس ساقه های زیرزمینی و افقی (ریزوم) در تکثیر رویشی موور است ،زنبق گیاه علفی چند ساله
است و پس از دو دورهی رویشی موفق به گل دهی میشود.
گزینه  )4در گ یاهان خزه و سرخس ژنوتیپ آنتروزوئیدها مشابه گامتوفیت پرسلولی ا ست (حواستون باشه برای دانهداران گامتوفیت پرسلولی نداریم)
در خزه ها لقاح گامتها در راس گامتوفیت ماده صورت میگیرد ولی در سرخس لقاح درون آرکگن و در گامتوفیت (پروتال) صورت میگیرد.
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گزینه 2

گیاه زنبق از گیاهان علفی چند ساله ا ست که چند بار موفق به گل دهی می شود و گیاه هویج از گیاه علفی دو ساله ا ست که فقط یک بار موفق به
گلدهی میشود و در ریشهی خود رشد پهین دارد.
در گیاهان علفی چند ساله مثل زنبق ،ری شه و ساقهها مواد غذایی برای تولید محور گل در دورهی روی شی بعد را در خود ذخیره میکنند .در هویج
این امکان فقط توسط ریشه ها فراهم میشود.
بررسی سایر گزینهها :
گزینه  )1هر دو گیاه پس از دو دورهی رویشی میتوانند موفق به تولید دانه و گلدهی شوند.
گزینه  )3در گیاهان دوساله ،در پایان دورهی رویشی اول خود ،دارای ساقه کوتاه و طوقهای از برگها ههتند.
گزینه  )4گیاهان یکساله ،در یک فصل رشد ،چرخهی زندگی خود را تکمیل میکند و از بین میرود.
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