اگر دااگشنه اصالح شود  ،مملکت اصالح میشود.
خم
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زیـــــــست شناسی تـــــــــــک رقمی ها
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گروه مولفان
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ویژگی های پاسخنامه آزمون
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 .0سروش مرادی

 .2محمد شاکری
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آنالیز دقیق سواالت
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ارائه دام های متداول تست

تشریح تمام گزینه ها همراه با نکات

o
o

ارائه کادر های آموزشی

پروژه آزمونهای جامع –  01سوال
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برای ثبتنام در
هشدار :هرگونه کپی و استفاده از منابع این آزمون شرعا حرام وپیگرد قانونی دارد

آزمونها اسکن کنید
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گروه آموزشی لیموترش

ویژه آزمون  3اسفند 89

در چرخهی تناوب نسل هر گیاهی که  ................قطعا ................
 )1بافت تغذیه کننده رویان یک مجموعه کروموزومی دارد  -بخش پرسلولی نرگامتها را آزادمیکند.
 )2گیاه اصلی هیچگاه وابسته نیست – ساختار پرسلولی هاپلوئیدی گامتهای تاژک ایجاد میکند.
 )3لقاح در تخمک صورت میپذیرد – برگهای تغییرشکل یافته در دانه ،آلبومن را به طور کامل مصرف میکنند.
 )4اولین عالمت جوانه زنی دانه ،ظهور ریشهچه است  -گامتوفیت در بخشی از اسپوروفیت بالغ تمایز مییابد.

 - 2در هر گیاهی که  ................برخالف گیاهانی که اندوختهی دانه قبل از لقاح تشکیل میشود................ ،
 )1در دانه بالغ بیش از دولپه مشاهده میشود – پراکنش زادههای جدید از طریق هاگ است.
 )2سلولهای گیاه اصلی توانایی تولید هاگهای جنسی را ندارند – اسپوروفیت در تمام طول عمر وابسته به گامتوفیت است.
 )3سلولهای ایجاد کننده گامتها ،حاصل تقسیم میتوز هستند – گامتوفیت نر توانایی تثبیت  CO2جو را دارد.
 )4ساختارهای پرسلولی تغذیه اسپوروفیت جدید را برعهده دارند – ژنوتیپ سلولهای ایجادکنندهی هاگ ،یکسان است.
 - 3کدام گزینه های زیر ،عبارت را به نادرستی تکمیل مینمایند؟
« در طی تولیدمثل گیاهانی که  .................قطعا » .................
 )1هاگ خارج از هاگدان میروید – گامتوفیت نر پرسلولی ،تعداد زیادی آنتروزوئید تولید میکند.
 )2اسپوروفیت جوان به گیاه اصلی وابستگی دارد – لقاح گامتها نیازمند آب سطحی است.
 )3دو لپه در درون دانه حضور دارند – آلبومن در دانهی بالغ دیده نمیشود.
 )4اسپوروفیت بالغ وابستگی به گامتوفیت ندارد – تراکئیدها به کمک النها آب را منتقل میکنند.
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 - 4در هورمونهای تنظیم کنندهی رشد در گیاهان ،به منظور  .................قطعا افزایش هورمون  .................باید صورت بگیرد.
 )1درشت کردن میوههای تریپلوئیدی – تولیدی دررئوس ریشه
 )2تسهیل در برداشت مکانیکی میوهها – تولیدشده درشرایط بیهوازی
 )3تحریک تقسیم سلولی – موثر در توقف رشد جوانههای جانبی
 )4خفتگی دانهها – موثر در افزایش انعطاف پذیری دیوارهی سلولی
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 - 5میتوان گفت درگیاه  .................همانند گیاهان دوساله................. ،
 )1ارکیده – معموال پس از دو دورهی رویشی از بین میرود.
 )2آفتابگردان – فعالیت مریستمهای راسی ،بافتهای نخستین را ایجاد میکنند.
 )3ذرت – مواد مورد نیاز برای دورهی رویشی بعد را در ریشههای خود ذخیره مینمایند.
 )4آگاو – پس از یک دورهی رشد حاوی ساقه کوتاه و طوقهای از برگهاست.

o
o

 - 6کدام گزینهی زیر به طور درستی بیان شده است؟
 )1در همهی گیاهان چندساله ،رشد نخستین بر اثر تقسیمات گروهی از مرایستمهای راسی صورت میگیرد.
 )2در برخی گیاهان چوبی ،تقریبا هر سال به بار نشستن و گلدهی رخ میدهد.
 )3در همه ی گیاهان آونددار ،هورمون آبسیزیک اسید برخالف هورمون ژبیرلین در خفتگی دانهها نقش دارد.
 )4در بسیاری گیاهان علفی دوساله ،ساختارهای پسین در ریشه گیاه ایجاد میگردد.
 - 7در ارتباط با هورمونهای گیاهان ،چند مورد به درستی بیان شده است؟
« هر هورمون گیاهی که  ..............میتواند » ...............
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 در فن کشت بافت ،سبب تمایز کالوس به ساقه گردد  -نقش بازدارنده بررشد جوانههای جانبی داشته باشد.
 نقش خود را با استفاده عوامل رونویسی انجام دهد  -در شرایط آسیب مکانیکی افزایش مییابد.

 در جهت کاهش فعالیت کربوکسیالزی روبیسکو عمل میکند  -مراحل انتهایی نمو گیاهی رو کنترل نماید.
 در هنگام ورود ویروئیدها ،افزایش مییابد – مانع از جوانه زنی دانه شود.
1 )1

2 )2

3 )3

4 )4

 - 8به طور معمول در گیاه  .................ممکن است .................
 )1نخود همانند گندم – تولیدمثل بیشتر از طریق رویشی صورت گیرد.
 )2الله همانند توت فرنگی – از طریق ساقهی رونده تکثیر شود.
 )3پیاز برخالف نرگس – در هنگام جوانهزنی ،غالف تشکیل دهد.
 )4چمن همانند خزه – کلونهایی از جاندار والد ایجاد کند.
صفحه 1
ربات پرسش و پاسخ رااایگان و دانلود رااااایگان کلیپ و جزوه و آزمون ◄◄◄
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گروه آموزشی لیموترش

ویژه آزمون  3اسفند 89

 - 9در هر گیاهی که  .................همواره .................
 )1گامتوفیت عدم وابستگی به اسپوروفیت دارد – گامتوفیت بخشهای نر و ماده را ایجاد میکند.
 )2رشد هاگ در درون هاگدان ادامه مییابد – نفوذ آب و اکسیژن برای جوانه زنی دانه الزامی است.
 )3ساقههای زیرزمینی و افقی در تکثیر رویشی موثر است – در طی دو دورهی رویشی موفق به گلدهی میشود.
 )4ژنوتیپ آنتروزوئیدها مشابه گامتوفیت پرسلولی است – لقاح گامتها در راس گامتوفیت ماده صورت میگیرد.
 - 10در گیاه هویج  ................گیاه زنبق ................
 )1برخالف – پس از طی دو دورهی رویشی موفق به گلدهی و تولید دانه میشود.
 )2همانند – ریشهها مواد غذایی برای تولید محور گل در دورهی رویشی بعد را در خود ذخیره میکنند.
 )3همانند – در پایان دورهی رویشی اول خود ،دارای ساقه کوتاه و طوقهای از برگها است.
 )4برخالف – در یک فصل رشد ،چرخهی زندگی خود را تکمیل میکند و از بین میرود.
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ثبت نام درآزمونهای آنالین زیست کنکور  - 89ویژه فارغ التحصیالن آغاز شد .ثبت نام در ←
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مدرسان صدا و سیما و طراح قلم چی و گاج

آزمونهای لیموترش در سال تحصیلی 79-79
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دوستان فارغ التحصیل عزیزمون :
هم اکنون می توانید با ارساااپ ایاب بت تراماب ااا ار  72907502090ت اب
بانک تست های اارساپ ای ی را رایااااان دریافت کنید
صفحه 1
limootoorsh.com

مدرسان صدا و سیما و طراح قلم چی و گاج

آزمونهای لیموترش در سال تحصیلی 79-79

در تمام آزمون های امسال شیمی رایگان شرکت کنید،جهت ثبت نام  بعد از ایجاد پنل
کاربری از قسمت مرکز آزمون،در بخش ثبت نام آزمون ،پکیج آزمونهای شیمی را
انتخاب کنید.
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برای ثبت نام در آزمونهای آنالین زیست شناسی کنکور  89به سایت لیموترش مراجعه کنید.

Limootoorsh.com

صفحه 2

مدرسان صدا و سیما و طراح قلم چی و گاج

آزمونهای لیموترش در سال تحصیلی 79-79

سالااام سالاام  آقا دکترا و خانوم دکترای آینده حالتون چطوره؟
یه سوپرایز خفن خوب داریم براتون!
ربات گروه آموزشی لیموترش با کلی امکانات توووپ  در ضمن رایگاااان!

m
o

c
.
h

s
r

امکانات باال همگی در ربات به صورت کامال رایگان قرار داده شده است.

o
to

پیشنهاد ویژه ما به شما  :

o
o

با معرفی آن به دوستانتان می توانید  1عدد جزوه رایاگن نیز از ما
دریافت کنید

il m

 ضمن اینکه با مراجعه به ربات لیموترش به آدرس :

@limootoorsh_com_bot

میتونید با رتبههای تک رقمی و  2رقمی ارتباط مستقیم داشته باشید
منتظرتون هستیم.
صفحه 3
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